


BENEFICII MULTIPLE
Prin îmbunătăţirea condiţiilor de sol, TRANSFORMER:
• Îmbunătăţeşte rata de infiltrare a apei în solurile grele;
•  Reduce băltirea, spălarea și levigarea pe adâncime;
•  Îmbunătăţeşte infiltrarea apei în solurile 

compactate, reducând rezistenţa la penetrare și la 
dezvoltare a rădăcinilor;

•  Îmbunătăţeşte distribuţia laterală a apei în sol; 
•  Reduce proprietatea hidrofobă a solului și 

îmbunătăţeşte reţinerea și redistribuţia mai bună a 
apei în pământ nisipos; 

•  Favorizează dezvoltarea rădăcinilor absorbante;
•  Îmbunătăţeşte disponibilitatea şi absorbţia 

substanţelor nutritive;
• Îmbunătăţește afânarea solului;
•  Asigură distribuirea uniformă în sol a produselor 

de protecţia plantelor şi a nutrienţilor.

INTRODUCERE

TRANSFORMER este un ameliorator al solului cu o capacitate excelentă de a îmbunătăţi infiltrarea, distribuţia și drenarea apei de 
irigat sau de ploaie în sol. El are capacitatea de a atenua diferenţele în densitatea solului și chiar de a elimina proprietatea hidrofobă a 
solului care nu permite soluţiei să curgă de-a lungul profilului solului.

CUM ACŢIONEAZĂ TRANSFORMER?
TRANSFORMER este un produs capabil să reducă tensiunea 
superficială a apei. Atunci când este aplicat la sol permite 
îmbunătăţirea proprietăţilor hidraulice ale solului cum ar fi: 
infiltrarea, drenajul, conductivitatea hidraulică, retenţia de apă 
în sol și elimină acţiunea hidrofobă a solului. Prin îmbunătăţirea 
acestor proprietăţi ale solului, apa aplicată este disponibilă pentru 
plante și nu este pierdută prin scurgere de-a lungul capilarelor și 
/ sau a crăpăturilor solului, dimpotrivă, permite umezirea egală a 
profilului de sol.

De asemenea, permite apei să se infiltreze chiar în microporii 
straturilor compactate și astfel rezistenţa la penetrare a stratului 
compactat este atenuată. Acest lucru va permite o creștere 
uniformă a aparatului radicular și în special a rădăcinilor tinere 
care permit o absorbţie mărită atât a apei cât și a substanţelor 
nutritive din sol.
Ca urmare a aplicării produsului TRANSFORMER, proprietăţile 
calitative fizice ale solului sunt îmbunătăţite iar eficienţa 
produselor aplicate la sol este optimizată.

NETRATAT

Fluxul de apă afectează ratele de infiltrare şi mişcare a soluţiei 
în sol, permiţând apei să umecteze zone mari într-un sol poros.

TRANSFORMER

TRANSFORMER îmbunătăţește distribuţia soluţiei 
pe profilul de sol permiţând umectarea uniformă.

NETRATAT TRANSFORMER

Îmbunătăţește capacitatea de 
reţinerea a apei în solul cultivat.

Îmbunătăţește capacitatea 
de aerare a solului.

• Îmbunătăţeşte penetrarea apei în sol mai 
profund și mai uniform. TRANSFORMER 
reduce zonele compactate și cu băltiri, 
reducând astfel riscul de instalare a bolilor și 
diminuarea producţiilor (a se vedea studiile). 
<<

• TRANSFORMER permite apei să se 
răspândească pe o suprafaţă mai mare și 
astfel dislocă CO2 pe mai multe direcţii, care 
este apoi înlocuit cu oxigen și azot.

Astfel, rădăcinile și microorganismele 
benefice din micoriză sunt capabile să 
utilizeze oxigenul și azotul disponibile în mod 
continuu și ciclic.



INTENSIFICĂ CREȘTEREA 
APARATULUI RADICULAR > 

• Conductivitatea hidraulică a solului este 
îmbunătăţită, permiţând o creștere a 
capacităţii aerobe a solului având ca rezultat 
și o creștere rapidă a aparatului radicular 
absorbant. Suprafaţa extinsă a masei de 
rădăcini absorbante crește foarte mult și 
astfel crește aria suprafeţei de contact a 
rădăcinilor cu solul și nutrienţii.

OPTIMIZEAZĂ PĂTRUNDEREA
NUTRIENŢILOR ȘI TRANSPORTUL APEI

•  Creşterea suprafeţei rădăcinilor optimizează 
absorbţia de apă şi elemente nutritive, cum 
ar fi N, P, K, Zn, Ca, Fe, Mg, Mn din sol.
Această creştere reduce stresul plantelor, 
accelerează extinderea suprafeţei foliare, 
îmbunătăţeşte uniformitatea maturării şi 
creşte producţia.

STIMULEAZĂ ACTIVITATEA 
MICROBIANĂ

Afânarea mai bună a 
solului are ca rezultat 
creşterea activităţii 
microbiologice, ceea 
ce duce la utilizarea 
îmbunătăţită a 
nutrienţilor. 

În plus, un sol corect  
aerat nu permite instalarea 
unor boli legate de umiditatea din  
sol cum ar fi Phytophthora spp.

RECOMANDĂRI DE 
UTILIZARE
Ideal ar fi ca TRANSFORMER să fie aplicat printr-un sistem 
de irigare care poate fi: prin picurare, microaspersie sau 
aspersie. TRANSFORMER poate fi, de asemenea, aplicat 
pe soluri curate înainte de plantare, la plantare sau post-
plantare cu un pulverizator.

În solurile lutoase sau nisipoase:

• Se aplică 5-10 l/ha TRANSFORMER. 
•  Se începe umectarea solului cu apă 25% din norma de 

udare. 
•  Se stropeşte cu o doză de 5-10 litri/ha în următoarele 

50% din norma de udare în scopul de a îmbunătăţi zona 
de distribuţie a soluţiilor. 

•  La sfârşitul procesului de irigare se aplică numai apă 
pentru a se asigura că TRANSFORMER va fi distribuit în 
mod adecvat în sol.

În solurile grele sau unde este o crustă superficială:
• Urmaţi aceeaşi ordine ca în paragraful anterior, cu o 

doză de 10-15 litri/ha, dar în aplicaţii succesive de 5 litri/
ha la fiecare 15 zile. 

• Concentraţia soluţiei nu trebuie să depăşească mai 
mult de 1 litru la 1000 litri de apă (concentraţia < 0,1%).

NETRATAT

Tuberculii sunt slab dezvoltaţi 
în zona netratată.

TRANSFORMER

Masă radiculară crescută și tuberculi 
bine formaţi în zona tratată.

REZULTATE
• Un singur tratament pe sezon îmbunătăţește rata de infiltrare 

a apei de irigaţii pentru ciclurile următoare. În unele cazuri 
poate fi necesară și chiar este recomandabil să facem o 
evaluare post-aplicare în funcţie de textura solului și limitările 
acestuia;

• Infiltrarea îmbunătăţită în micropori va duce la reducea 
pierderii de apă pentru irigaţii prin scurgere pe adâncime, prin 
urmare vom avea o utilizarea mai eficientă a apei;

• Îmbunătăţirea umidităţii solului în straturile compactate, 
rezultând diminuarea rezistenţei la penetrare și condiţii mai 
bune pentru dezvoltarea rădăcinilor;

• Îmbunătăţeşte drenajul la solurile care sunt predispuse la băltire;

• Îmbunătăţește nivelul de oxigen din sol; crește disponibilitatea 
de substanţe nutritive;

• Condiţiile de sol sunt mai favorabile pentru creșterea 
rădăcinilor şi proliferarea microorganismelor;

• Studiile au arătat ca îmbunătăţește creșterea rădăcinilor 
şi stimulează nodozităţile de Rhizobium la leguminoase ca 
rezultat al unei mai bune aerări și drenajului solului;

• În solurile compacte sau cu băltiri, creșterea rădăcinilor este 
limitată atunci când creșterile rădăcinilor prin alungire sunt 
reduse, absorbţia apei poate deveni un factor limitativ. În 
momentul în care penetrarea apei în straturile compactate 
este îmbunătăţită, rezistenţa la penetrare se reduce şi astfel 
se facilitează creşterea rădăcinilor în aceste straturi;

• În condiţii de irigare prin picurare, TRANSFORMER 
îmbunătăţeşte distribuţia laterală a apei. Rezultatul este o 
umectare mai uniformă a solului, fapt care permite o mai mică 
fluctuaţie între ciclurile de irigare.



 → ESTE TRANSFORMER COMPATIBIL CU 
INSECTICIDELE CARE SE APLICĂ PE SOL, 
NEMATOCIDE SAU FERTILIZANŢI LICHIZI?
TRANSFORMER este compatibil cu anumite produse, cum ar fi 
imidacloprid, dar nu toate produsele chimice aplicate la sol au fost 
testate pentru compatibilitate. 

Produsele destinate aplicării la sol pot fi aplicate şi în combinaţie cu 
TRANSFORMER. TRANSFORMER se poate aplica cu câteva zile mai 
devreme pentru a îmbunătăţi infiltrarea şi distribuirea produselor. 

Vă rugăm să contactaţi consultantul dvs. de vânzări pentru cele mai 
recente informaţii.

 → TRANSFORMER ARE VREUN EFECT ASUPRA 
SOLULUI SĂRAT?
Salinitatea solului nu este neutralizată de TRANSFORMER. Urmaţi 
tratamentul specific recomandat de consultantul de vânzări. 

Un pre-tratament cu TRANSFORMER va îmbunătăţi drenajul şi poate 
ajuta la levigarea sărurilor după tratamentul chimic.

 → CUM SUNT AFECTATE MICROORGANISMELE DIN 
SOL DE TRANSFORMER?
Biodegradabilitatea agenţilor din TRANSFORMER a fost testată 
de un laborator acreditat elveţian care a clasificat produsul 
TRANSFORMER ca uşor biodegradabil. În conformitate cu acest test, 
nu a fost depistat nici un efect negativ asupra bacteriilor Rhizobium.

Efectul asupra altor organisme din sol este în prezent în curs de 
testare. Mai mult decât atât, condiţiile din sol de după tratament 
sunt mai favorabile pentru dezvoltarea organismelor benefice.

 → TRANSFORMER VA DĂUNA PLANTELOR SAU 
RĂDĂCINILOR?
TRANSFORMER nu a creat nicio deteriorare pe rădăcini, nici chiar pe 
rădăcinile de răsaduri.

Dacă este aplicat pe frunzele plantelor, concentraţia nu trebuie să 
fie mai mare de 0,1%.

MOD DE ACŢIUNE
•  TRANSFORMER îmbunătăţeşte rata de infiltrare a apei în 

micropori, de exemplu în solurile grele sau compactate.

• TRANSFORMER reface punţile între apă şi particule de sol 
hidrofob, permiţând o umectare mai eficientă a solului şi 
astfel se îmbunătăţeşte umiditatea pe profilul solului.

INTREBĂRI+ 
RĂSPUNSURI



NETRATAT

• ((

Conductivitatea hidraulică îmbunătăţită permite 
o creştere a funcţiei aerobe a solului şi are drept 
rezultat creşterea explozivă a rădăcinilor absorbante
(TRANSFORMER la o doză de 10 l/ha, pe roşii)



Din cauza cultivarelor dar şi a diferenţelor climatice, ORO AGRI vă sugerează să faceţi întotdeauna un lot pe o suprafaţă mică mai întâi, 
pentru a vă asigura că rezultatele sunt similare cu studiile descrise în această broşură. 
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