ÎNGRĂŞĂMINTE DE TIP NPK PENTRU FERTILIZARE FAZIALĂ

De ce complexe la fertilizarea fazială?
În fertilizarea fazială, avantajele şi beneficiile care se
obţin prin utilizarea NPK-urilor cu concentraţie
ridicată de azot din categoria AZOGrow se evidenţiază prin îmbunătăţirea calităţii şi creşterea volumului
de producţie.
Îngrăşămintele complexe reunesc în compoziţia lor
mai multe elemente nutritive:
nutrienţi principali (N, P, K)
nutrienţi secundari (S, Ca, Mg)
micronutrienţi (Zn, B, Cu, Mn)
Acţiunea lor fertilizantă are la bază efectul de complementaritate al elementelor nutritive şi interacţiunea pozitivă dovedită între ele. Au superioritate
calitativă faţă de îngrăşămintele simple prin coeficienţi mai ridicaţi de utilizare a substanţei active.
Pentru o fertilizare completă corespunzătoare
fenofazei culturii în derulare, Azomureş dezvoltă

îngrăşăminte minerale de tip NPK, respectiv NPK +
Microelemente �şi NPK + Polisulfaţi, cu conţinut
ridicat de azot (N).
Elementele nutritive sunt direct disponibile pentru
absorbţie de către plante, fără să fie necesară transformarea lor în sol. Pe lânga acest avantaj evident, au
şi o contribuţie decisivă la nutriţia microflorei din sol
şi implicit la menţinerea echilibrului biologic al acesteia.
Aceste sortimente de îngrăşăminte minerale se
pretează pentru fertilizarea fazială la toate culturile
agricole �şi au un aport de elemente nutritive
esenţiale dezvoltării viguroase a plantelor.
Se recomandă aplicarea acestor îngrăşăminte complexe cu conţinut ridicat de azot (N) în special odată
cu repornirea vegetaţiei la ieşirea din iarnă, dar �şi pe
culturile de primăvară în perioada incipientă a dezvoltării.

Rezultatele obţinute în loturile demonstrative confirmă eficacitatea
utilizării NPK-urilor din categoria AzoGrow în fertilizarea fazială,
comparativ cu îngrăşămintele simple cu azot.

Caracteristici tehnice

ADR - nu

Aspect
Azot total
Azot amoniacal
Azot nitric
P2O5 total
K2O total
CaO
MgO
SO3
Conţinut de apă
Granulaţie

granule colorate
23 %
11,7 %
11,3 %
5%
5%
4%
1,3 %
10 %
max. 0,5 %
1 - 4 min. 95%

Fertilizant fazial care prin complexitate �şi interacţiunea dintre elementele constituente (raportul N/S)
asigură calitatea producţiei, dar şi protecţie
ecologică de durată.
Ca – efect stabilizator pe solurile cu pH scăzut.
Sulfaţii susţin efectul cationilor (Ca, Mg, K).
Polisulfaţi – sursă naturală de elemente fertilizante:
S, Ca, K �şi Mg.
Se încadrează în toate sistemele de fertilizare ca
îngrăşământ fazial suplimentar, alături de fertilizarea
de bază cu sortimente de NPK.

Lot porumb, 2019
Ţigănaşi, IAŞI
Fertilizare bază
Cantitate (kg s.c.)
Fertilizare fazial 1
Cantitate (kg s.c.)
Fertilizare fazial 2
Cantitate (kg s.c.)
Azot (kg s.a.)
Cost (RON)
Recoltă (kg)
Valoare (RON)
Beneficii (RON)

NP 20:20
470
AN
100
AN
100
162
800
8842
5130

NP 20:20
470
NPK 23:5:5
140
AN
140
158
905
9757
5660

Se recomandă la culturile de toamnă, la ieşirea din
iarnă �şi ca starter la semănatul culturilor de
primăvară, cât �şi la culturile horticole.
Se pretează pentru culturi pretenţioase în ceea ce
priveşte aprovizionarea cu sulf (S) - (plante tehnice şi soia).
105 RON
investiţi în plus
generează

530 RON
în plus

Lot floarea soarelui, 2017/2018
Ţigănaşi, IAŞI

530

Lot porumb, 2018/2019
Ţigănaşi, IAŞI
Fertilizare bază
Cantitate (kg s.c.)
Fertilizare fazial 1
Cantitate (kg s.c.)
Fertilizare fazial 2
Cantitate (kg s.c.)
Azot (kg s.a.)
Cost (RON)
Recoltă (kg)
Valoare (RON)
Beneficii (RON)

NP 20:20
14:14:14
400
AN
150
AN
150
156
855
3271
5560

NP 20:20
14:14:14
400
NPK 23:5:5
300
AN
100
158
1005
3692
6275

NP 20:20
14:14:14
400
NPK 23:5:5
200
NPK 23:5:5
200
148
1020
3774
6415

715

855

165 RON
investiţi în plus
generează

855 RON
în plus

150 RON
investiţi în plus
generează

715 RON
în plus

Fertilizare bază
Cantitate (kg s.c.)
Fertilizare fazial 1
Cantitate (kg s.c.)
Fertilizare fazial 2
Cantitate (kg s.c.)
Azot (kg s.a.)
Cost (RON)
Recoltă (kg)
Valoare (RON)
Beneficii (RON)

NPK
15:15:15
400
AN
180
120
730
3902
6633

Valorile se referă la un hectar.

NPK
15:15:15
400
NPK 23:5:5
250
118
840
4268
7255

622

110 RON
investiţi în plus
generează

622 RON
în plus

Caracteristici tehnice

ADR - nu

Aspect
Azot total
Azot amoniacal
Azot nitric
P2O5 total
K2O total
CaO
MgO
B
Zn
Conţinut de apă
Granulaţie

granule colorate
23 %
12 %
11 %
9%
9%
1,5 %
1%
0,05 %
0,05 %
max. 0,5 %
1 - 4 min. 95%

Lot porumb, 2018/2019
Ţigănaşi, IAŞI
Fertilizare bază
Cantitate (kg s.c.)
Fertilizare fazial 1
Cantitate (kg s.c.)
Fertilizare fazial 2
Cantitate (kg s.c.)
Azot (kg s.a.)
Cost (RON)
Recoltă (kg)
Valoare (RON)
Beneficii (RON)

NPK
15:15:15
400
AN
180
120
730
3902
6633

NPK
15:15:15
400
NPK 23:9:9
260
120
880
4394
7470

150 RON
investiţi în plus
generează

837 RON
în plus

837

NPK
15:15:15
533
NPK 23:9:9
272
143
1070
7586
4400

311

Se pretează aplicării faziale pentru toate culturile
agricole, cu aport suplimentar de elemente nutritive
esenţiale dezvoltării viguroase a plantelor.
Mg - factor decisiv al fotosintezei.
B - rol decisiv în înflorire �şi fructificare; susţine
integritatea funcţională cât şi structurală a membranelor celulare.
Zn – cu rol în fotosinteză alături de N �şi Mg, implicat în
sinteza proteinelor şi glucidelor; direct implicat în
sinteza de auxine, hormoni vegetali esenţiali în
creşterea extremităţilor radiculare.
B+Zn – efect pozitiv asupra valorificării P.

Lot porumb, 2015
Livada, SATU MARE
NPK
Fertilizare bază
15:15:15
Cantitate (kg s.c.)
533
Fertilizare fazial 1
AN
Cantitate (kg s.c.)
178
Fertilizare fazial 2
Cantitate (kg s.c.)
Azot (kg s.a.)
140
Cost (RON)
900
Recoltă (kg)
7050
Valoare (RON)
4089
Beneficii (RON)
Valorile se referă la un hectar.

Fertilizant special cu aplicare fazială/suplimentară
cu efect pozitiv datorită preponderenţei azotului (N)
în formulă, precum �şi prezenţei celor două macroelemente fosfor (P) �şi potasiu (K), a cationilor magneziu
(Mg) �şi calciu (Ca), �şi a microelementelor bor (B) �şi
zinc (Zn).

170 RON
investiţi în plus
generează

311 RON
în plus

Lot floarea soarelui, 2015
Ţigănaşi, IAŞI
Fertilizare bază
Cantitate (kg s.c.)
Fertilizare fazial 1
Cantitate (kg s.c.)
Fertilizare fazial 2
Cantitate (kg s.c.)
Azot (kg s.a.)
Cost (RON)
Recoltă (kg)
Valoare (RON)
Beneficii (RON)

NPK
15:15:15
533
AN
161
135
890
3860
5018

NPK
15:15:15
533
NPK 23:9:9
272
143
1070
4200
5460

442

180 RON
investiţi în plus
generează

442 RON
în plus

Pentru fertilizările faziale este sortimentul cu cel mai
mare conţinut de azot (N)�şi fosfor (P).
CARACTERISTICI
TEHNICE
Azot total
Azot amoniacal
Azot nitric
P2O5 total

CARACTERISTICI
TEHNICE
Azot total
Azot amoniacal
Azot nitric
P2O5 total
K2O total

ADR - da

Acţiune fertilizantă fazială datorată conţinutului
ridicat de azot (N) şi mediu de fosfor (P), dar �şi raportului favorabil azotului.

27 %
14,4 %
12,6 %
13,5 %

Eficient în sporirea efectului azotului (N) susţinut prin
complementaritate de prezenţa fosforului (P) pe tot
parcursul ciclului vegetal.

ADR - nu
20 %
11 %
9%
10 %
10 %

Recomandat în situaţia unde nu se doreşte
completare cu potasiu (K).

CARACTERISTICI
TEHNICE
Azot total
Azot amoniacal
Azot nitric
P2O5 total
K2O total

ADR - nu
25 %
13 %
12 %
5%
10 %

Sortimente clasice Azomureş�. Folosite ca fertilizare fazială �şi nu numai, recomandate pentru conţinutul mare
de azot (N) şi potasiu (K). Produse non ADR.
25:5:10 pretabil ca fertilizare fazială la culturile pretenţioase în privinţa echilibrului N/K.
20:10:10 recomandat pentru prima fazială unde s-a omis fertilizarea de bază.

Pentru detalii contactaţi�distribuitorul dumneavoastră:

www.azomures.com

