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Stimaţi parteneri,
Misiunea declarată a companiei Azomureş este
aceea de a produce şi a livra în mod sustenabil,
îngrăşăminte pentru agricultura de azi şi de
mâine. Pentru a ne îndeplini cu succes această
misiune, acordăm o importanţă majoră continuării
programului de investiţii în modernizarea
instalaţiilor de pe platformă, precum şi în
activitatea de cercetare şi dezvoltare. În perioada
care a trecut de când am devenit parte a grupului
Ameropa, am adus Azomureş la cele mai înalte
standarde în ceea ce priveşte calitatea produselor,
siguranţa angajaţilor şi protecţia mediului.

Faptul că an de an livrăm către fermele din România
cea mai mare parte a producţiei ne onorează şi ne
dovedeşte că produsele noastre sunt recunoscute
pentru calitate, diversitate, eficienţă şi că avem
o bună disponibilitate în toate zonele agricole ale
ţării.
Suntem convinşi că împreună putem contribui la
dezvoltarea unei agriculturi durabile şi profitabile
în România.
Echipa AZOMUREŞ

Am reuşit în ultimii ani să ne transformăm dintrun mare exportator, în cel mai mare furnizor
de îngrăşăminte minerale pentru agricultura
românească. Fermierii români sunt principalii
utilizatori ai produselor noastre, dar şi mai
important, sunt principalul izvor de informaţii care
ne ajută să îmbunătăţim produsele existente şi să
dezvoltam altele noi.
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DESPRE AZOMUREŞ
Despre Azomureş
Istoria Azomureş începe în 1962, odată cu
construirea la Târgu Mureş a primelor unităţi pentru
producerea îngrăşămintelor pentru agricultură.
Astăzi, Azomureş este cel mai important furnizor
de fertilizanţi din România, singurul producător de
îngrăşăminte complexe de tip NP şi NPK din ţara
noastră şi singurul producător de Uree Granulată
din sud-estul Europei.
Cea mai recentă etapă de modernizare a
echipamentelor de producţie a îngrăşămintelor s-a
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desfăşurat între anii 2012 şi 2016, startul ei fiind
reprezentat de preluarea de către grupul elveţian
Ameropa a pachetului majoritar de acţiuni. Peste
300 de milioane de Euro s-au investit în creşterea
capacităţilor de producţie şi pentru a reduce
impactul asupra mediului înconjurător.
Împreună cu specialiştii din producţie, inginerii
agronomi şi mediul academic, Azomureş dedică
resurse semnificative pentru îmbunătăţirea
calităţii produselor, dar şi pentru dezvoltarea
portofoliului de produse. Cercetările efectuate
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permit adaptarea produselor la nevoile fermierilor
şi la condiţiile pedoclimatice din România.
Un sistem de distribuţie dezvoltat la nivelul întregii
ţări asigură livrarea la timp a fertilizanţilor, în
condiţii de maximă siguranţă. Produsele Azomureş
sunt disponibile pe întreg teritoriul ţării, transportul
realizându-se pe cale rutieră sau feroviară.  
Cu toate că marea parte a producţiei este destinată
pieţei naţionale, Azomureş exportă fertilizanţi şi în
ţările vecine - Serbia, Bulgaria, Ungaria, dar şi în ţări
din Asia şi Africa.
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DESPRE AMEROPA
Despre Ameropa
Ameropa este unul dintre cei mai mari integratori
de inputuri agricole la nivel mondial. Cu o prezenţă
consistentă în toate zonele agricole de pe glob,
Ameropa şi-a asumat responsabilitatea de a
contribui la producţia de hrană pentru populaţia
lumii. Prin acţiunile de trading specifice industriei
şi prin capacităţile de producţie şi logistice,
Ameropa reprezintă una dintre forţele acestui
sector economic, la nivel mondial.
În România activităţile de producţie sunt
concentrate la Târgu Mureş (Azomureş), cele
logistice la Constanţa (Chimpex), în timp ce
operaţiunile specifice activităţii de furnizor de
inputuri agricole se desfăşoară în toate regiunile
agricole ale ţării, coordonarea fiind realizată de la
biroul din Constanţa (Ameropa Grains).

www.azomures.com
Activităţile grupului Ameropa în România
reprezintă un sprijin consistent dat agriculturii
româneşti, valoarea investiţiilor derulate fiind
apreciabilă. Cele trei companii, Azomureş, Ameropa
Grains şi Chimpex formează un lanţ de producţie
şi distribuţie integrat, modern şi eficient care
porneşte din ferme şi se extinde către pieţele
externe de export.  

AM E ROPA
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Azomureş
Un partener
responsabil
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Asigurarea hranei populaţiei lumii
În anul 1970, în lume trăiau circa 3.7 miliarde de oameni. În prezent, populaţia a ajuns la 7.7 miliarde de
oameni şi se aşteaptă ca numărul să depăşească 10 miliarde în următorii 50 de ani. Consumul mediu
caloric pe persoană a crescut în ultimii 50 de ani de la 2400 de kilocalorii zilnic la aproape 3000 de
kilocalorii. Cererea mondială de alimente aproape s-a triplat, aşadar, în ultimii 50 de ani, iar în anul 2070 va
ajunge cel mai probabil să aibă de patru ori valoarea pe care o avea în 1970.
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ASIGURAREA HRANEI POPULAŢIEI LUMII
Managementul responsabil al
produselor ( Product Stewardship)

În acelaşi timp, condiţiile agricole la nivel mondial
s-au înrăutăţit. În contextul urbanizării masive şi
a creşterii demografice accelerate, terenul arabil
per capita a scăzut de la 0,37 hectare in 1960 la
0,19 hectare în prezent. La aceasta se adaugă
schimbările climatice care fac cultivarea plantelor
să fie mai dificilă.

50%

Astăzi, fertilizanţii* sunt responsabili de
din producţia
globală de hrană

La nivel mondial, agricultura, împreună cu întreaga
reţea de aprovizionare a răspuns acestei provocări
prin triplarea producţiei de cereale şi seminţe
oleaginoase în ultimii 50 de ani. În acelaşi timp,
preţurile la alimente nu au fost niciodată atât de
scăzute în istoria omenirii ca şi astăzi. Aceasta
este dovada atât a progresului uriaş înregistrat
în tehnologia agricolă, cât şi a creşterii eficienţei
reţelei de aprovizionare.

50%

în 1960
1 ha de pământ
asigura hrana
pt 2 persoane

*
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fertilizanţi minerali

în 2025
1 ha de pământ
va asigura hrana
pt 5 persoane

Ca membru al Asociaţiei Producătorilor de
Îngrăşăminte Chimice din Europa, FERTILIZERS
EUROPE, misiunea Azomureş este de a răspunde
nevoilor agriculturii şi de a furniza clienţilor, în
acord cu principiile Managementului Responsabil
al Produselor/ Product Stewardship, îngrăşăminte
minerale de înaltă calitate.

livrarea şi transportul produselor, depozitarea
produselor la distribuitori, până la aplicarea
fertilizanţilor şi reutilizarea, reciclarea şi/ sau
eliminarea deşeurilor, materialelor de ambalare. Se
aplică pentru îngrăşămintele minerale, materiile
prime şi produsele intermediare.

Managementul Responsabil al Produselor/ Product
Stewardship, reprezintă un program implementat
în Azomureş în septembrie 2003. Primul audit de
terţă parte efectuat în Azomureş a avut loc în anul
2011. O dată la 3 ani sunt efectuate audituri de
recertificare, cu scopul evaluării conformităţii cu
cerinţele standardului.

Implementarea acestui program este o cerinţă
obligatorie pentru toate companiile membre ale
Fertilizers Europe.

Managementul Responsabil al Produselor (Product
Stewardship) înseamnă pentru Fertilizers Europe,
„grijă responsabilă” (Responsible Care) şi acoperă
multe aspecte ale „dezvoltării sustenabile”
(Sustainable Development), luând în considerare
întregul ciclu de viaţă al produsului, începând de
la dezvoltarea produsului şi până la utilizarea sa.  
Managementul Responsabil al Produselor/
Product Stewardship (MRP/ PS) stabileşte cerinţe
pentru a spori siguranţa, securitatea, sănătatea
şi performanţa de mediu pe tot ciclul de viaţă al
fertilizanţilor, de la cercetarea şi dezvoltarea de
produse, aprovizionarea cu materii prime/ auxiliare,
fabricarea produsului, depozitarea şi ambalarea
produselor la producător, marketing şi vânzări,
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CERCETARE & DEZVOLTARE ÎN AZOMUREŞ
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Cercetare & Dezvoltare în Azomureş
În Azomureş există o preocupare permanentă
pentru
creşterea
calităţii
şi
diversităţii
îngrăşămintelor produse. Un rol important revine
Departamentului Cercetare şi Dezvoltare, format
din ingineri specialişti în domeniu, care desfăşoară
o activitate susţinută, în vederea obţinerii de
noi produse şi a îmbunătăţirii celor existente,
acesta fiind un aspect cheie pentru dezvoltarea
companiei.
Se alocă resurse semnificative acestui proces,
cu scopul dezvoltării de produse inovative şi care
să răspundă cât mai fidel nevoilor culturilor. În
acest fel, Azomureş doreşte să fie un partener de
încredere pentru colaboratori şi nu doar un simplu
producător de îngrăşăminte.
La Azomureş inovarea este unul din pilonii
principali pe care se sprijină strategia companiei,
asigurând astfel competitivitatea, garantând
durabilitatea activităţilor desfăşurate pe platformă
şi contribuind la dezvoltarea agriculturii locale.
Activităţile de cercetare se desfăşoară şi cu
implicarea universităţilor de profil, a staţiunilor de
cercetare şi a unui număr de fermieri din România,
astfel avem posibilitatea de a oferi o imagine
completa a eficienţei îngrăşămintelor produse de
Azomureş.

12

Materie primă de calitate

MATERIE PRIMĂ
DENUMIRE

FORMULĂ

SURSĂ

ELEMENTE NUTRITIVE

Rocă fosfatică

3Ca3(PO4)2.CaF2

Natural

CaO, P2O5

Apatită

Ca10(PO4)6.(F,OH)2

Natural

CaO, P2O5

Dolomită

CaMg (CO3)2

Natural

CaO, MgO

Polisulfat

K2Ca2Mg(SO4)4.2H2O

Natural

K2O, CaO, MgO,SO3

Clorură de potasiu

KCl

Natural

K2O, Cl

Kieserit

MgSO4.H2O

Natural

MgO,SO3

Sulfat de potasiu

K2SO4

Obţinut prin procedeu chimic
din sursă naturală

K2O,SO3

Borax

Na2B4O7.5H2O

Obţinut prin procedeu chimic
din sursă naturală

Na2O,B2O3

Oxid de zinc

ZnO

Obţinut prin procedeu chimic
din sursă naturală

ZnO

Scopul agriculturii sustenabile este de a
garanta siguranţa alimentelor protejând în
acelaşi timp mediul înconjurător. În acest sens,
Azomureş îşi orientează activităţile de producţie
a îngrăşămintelor pe instalaţii tehnologice
modernizate şi pe utilizarea unor tehnologii cu
materie primă care provine din surse naturale, fiind
mai prietenoasă cu mediul înconjurător.
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AMBALAJE AZOMUREŞ
Ambalaje Azomureş

Nutrienţii
hrană pentru
plante şi oameni

Fiecare produs Azomureş poate fi ambalat în saci
de 50 kg sau 600 kg. Sacii sunt confecţionaţi din
strat dublu de polietilenă + polipropilenă sau numai
din polietilenă.
Marcajul este realizat conform reglementărilor
în vigoare şi poate fi personalizat în funcţie de
cerinţele clientului.
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NUTRIENŢII
Analiza solului şi importanţa ei

Plantele, animalele şi oamenii au nevoie de nutrienţi pentru a supravieţui şi a se dezvolta.
Plantele consumă 16 elemente minerale esenţiale. În timp ce primesc carbon şi oxigen din aer şi hidrogen
din apă, restul de 13 provin din sol. Lipsa în cantităţi suficiente a  oricărui element nutritiv, poate afecta
creşterea şi sănătatea plantei, diminuând automat producţia.
Oamenii au nevoie de mai mult de 40 de substanţe nutritive pentru sănătate. În afară de oxigenul din aer
şi hidrogenul din apă, acestea provin din mâncarea pe care fiecare din noi o consumăm. În cazul în care
organismul uman nu primeşte suficient, se pot genera probleme grave de sănătate.
Nutrienţi principali

N

7

Azot

P

Fosfor

15

K

Nutrienţi secundari
19

20

12

Ca Mg

Potasiu

Calciu

Magneziu

S

H

Sulf

1

O

Hidrogen

Oxigen

8

6

C

Carbon

Microelemente

B
Bor

5

25

Mn
Mangan

Fe
Fier

26

30

Zn
Zinc

42

Mo
Molibden

29

Cu
Cupru

Cl

FACTORI CE AFECTEAZĂ DISPONIBILITATEA
ELEMENTELOR NUTRITIVE
Pentru a oferi soluţii optime de fertilizare, Azomureş
recomandă efectuarea analizelor de sol!
Recomandările de fertilizare au ca punct de
plecare consumul specific de nutrienţi al fiecărui
tip de cultură.

N

P

K

S

Ca şi
Mg

MICROELEMENTE

pH-ul solului
Umiditatea
Temperatura
Conţinutul de Argilă

Elemente esenţiale
16

www.azomures.com

17

Analizele de sol ajută la determinarea capacităţii
relative a solului de a furniza nutrienţii necesari
culturilor. Un sistem corect de evaluare a fertilităţii
solului trebuie să cuprindă: structura solului,
nivelul pH-ului, conţinutul de humus, conţinutul de
macro şi micronutrienţi, precum şi alţi indicatori
care permit elaborarea unui plan de fertilizare.

Tipul de Argilă
Aerisirea Solului
Compactarea Solului
Conţinutul de Materie Organică
Rezervele de Nutrienţi în Sol
Interacţiunea Elementelor Nutritive

Clor

Resturile Culturii Premergătoare
Îngrăşămintele conţin toate substanţele nutritive esenţiale pentru plante.
Conform “Legii minimului”, dacă unul sau mai mulţi nutrienţi lipsesc din sol, producţiile agricole vor fi
reduse, chiar dacă există o cantitate adecvată de alte elemente.

Tipul de Cultură în Derulare
Capacitatea de Schimb Cationic (CEC)
Saturaţia în Baze (% CEC)

LEGEA MINIMULUI
“Elementul nutritiv disponibil în cea mai mică cantitate devine factorul limitativ al producţiei vegetale”
“Excesul oricărui element nutritiv conduce la insuficienţa relativă a celorlalte elemente”

16
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AZOT (N)
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Azot (N)

Insuficienţa de azot (N)

Beneficii pentru oameni

Beneficii pentru plante

În nutriţia plantelor conduce la încetinirea sau chiar oprirea creşterii acestora, la îngălbenirea frunzelor şi
la reducerea suprafeţei foliare, scăzând drastic producţia la unitatea de suprafaţă.

Azotul este o parte esenţială a amino-acizilor,
şi prin urmare a proteinelor. Este de asemenea o
componentă importantă a AND-ului – unitatea de
stocarea informaţiei genetice.

Este unul din elementele fundamentale ale vieţii
plantelor, fiind responsabil pentru dezvoltarea
masei vegetale şi a sistemului radicular, prioritare
în creşterea producţiei.

Insuficienţa de azot la grâu

Insuficienţa de azot la porumb

Procese precum regenerarea celulară şi vindecarea
ţesuturilor ar fi imposibile în absenţa azotului.

Are un impact major asupra producerii vitaminelor
şi acizilor organici şi implicit asupra calităţii
produselor vegetale, îmbunătăţind conţinutul şi
calitatea proteinelor.
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FOSFOR (P)
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Fosfor (P)

Insuficienţa de fosfor (P)

Beneficii pentru oameni

Beneficii pentru plante

Încetineşte procesul de creştere a rădăcinilor, plantele rămân mici (aspect de nanism), iar frunzele se
colorează în nuanţe de roşu-violaceu. Întârzie înfloritul şi coacerea, producţia şi calitatea fiind afectate.

Important pentru reglarea calciului şi a dezvoltării
oaselor puternice. Joacă un rol cheie pentru
moleculele implicate în transferul de energie în
organism.

Este un element deosebit de important atât în
primele faze de dezvoltare a plantelor, cât şi în
perioada de coacere.
Asigură dezvoltarea rădăcinilor la plantele tinere,
scurtează perioada de maturizare şi creşte
rezistenţa plantelor la factori de stres. Este
elementul esenţial pentru înmagazinarea energiei
şi transportul acesteia în celulă.
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Insuficienţa de fosfor la porumb

Insuficienţa de fosfor la rapiţă
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POTASIU (K)
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Potasiu (K)

Insuficienţa de potasiu (K)

Beneficii pentru oameni

Beneficii pentru plante

În nutriţia plantelor poate conduce la dereglări majore de creştere şi calitate, determinând şi insuficienţa
relativă de apă. Marginea frunzelor se necrozează, chiar îmbătrânesc prematur, se usucă, iar maturizarea
este neuniformă.

Ajută la controlul ritmului cardiac, utilizează
carbohidraţi şi dezvoltă proteine. Esenţial pentru
echilibrarea pH-ului. Sprijină creşterea normală.

Este unul dintre cele mai importante elemente
de nutriţie, controlează regimul hidric al plantelor
(absorbţia apei) prin diminuarea sensibilităţii
plantelor la secetă. Determină indicatorii importanţi
ai calităţii recoltelor, cum sunt, aromă, culoare,
gust, având o influenţă majoră şi asupra duratei de
păstrare a produselor agricole.

Insuficienţă de potasiu la porumb

Insuficienţă de potasiu la floarea soarelui

Creşte rezistenţa tulpinilor la îndoire prin efectul
pe care îl are în stabilitatea pereţilor celulari. De
asemenea, potasiul îmbunătăţeşte toleranţa
plantelor la îngheţ.
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CALCIU (Ca)
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Calciu (Ca)

Insuficienţa de calciu (Ca)

Beneficii pentru oameni

Beneficii pentru plante

În nutriţia plantelor se manifestă prin oprirea creşterii, prin răsucirea frunzelor tinere, uscarea vârfurilor la
creştere şi scăderea rezistenţei la frângere a culturilor. Insuficienţa determină frecvent o slabă rezistenţă
la păstrare şi instalarea unor boli de depozit (mai ales la fructe).

Calciul este necesar pentru a dezvolta şi menţine
oase şi dinţi puternici. Joacă un rol important în
conexiunile neuronale şi contracţiile musculare.

Intră în componenţa structurii plantelor şi
influenţează permeabilitatea membranelor şi
ţesuturilor vegetale.
Asigură calitatea de consum, păstrare
industrializare a produselor vegetale.

şi

Insuficienţă de calciu la grâu

Insuficienţă de calciu la porumb

Alături de potasiu, calciul participă la menţinerea
echilibrului hidric celular, dar şi a celui cationic.
Influenţează creşterea echilibrată a plantelor şi o
dezvoltare viguroasă a sistemului radicular.
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MAGNEZIU (Mg)
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Magneziu (Mg)

Insuficienţa de magneziu (Mg)

Beneficii pentru oameni

Beneficii pentru plante

În nutriţie se manifestă prin modificarea culorii nervurilor de la verde, la nuanţe de verde deschis sau
galben, iar cronicizarea acestei insuficienţe poate duce la uscare prematură.

Sprijină funcţia musculară şi sistemul nervos.
Menţine un ritm cardiac regulat. Dezvoltă oase
puternice şi este necesar pentru producerea de
energie.

Este activator în procesul fotosintezei, fiind
prezent ca ion central în compoziţia clorofilei. Prin
randamentul fotosintezei influenţează cantitativ
producţia, iar prin produşii acestui proces de bază
are o implicare şi în calitatea producţiei vegetale.

Insuficienţă de magneziu la grâu

Insuficienţă de magneziu la rapiţă

Fără magneziu nu există plante verzi.
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SULF (S)
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Sulf (S)

Insuficienţa de sulf (S)

Beneficii pentru oameni

Beneficii pentru plante

Se manifestă prin îngălbenirea frunzelor tinere,
duce la încetinirea, iar apoi la oprirea din creştere
a plantelor.

Ajută la menţinerea sănătăţii părului, pielii şi a unghiilor. Necesar pentru producerea de insulină.

Are un rol important în nutriţia plantelor, favorizând
creşterea vegetativă, fotosinteza, rezistenţa la
ger, cicatrizarea rănilor, germinarea seminţelor,
dar şi calitatea producţiei vegetale, prin sinteza
unor aminoacizi şi proteine cu sulf, esenţiale
metabolismului vegetal şi uman. Ajută la reducerea
pierderilor de nutrienţi şi are rol de catalizator
pentru absorbţia de azot.

28

Insuficienţă de sulf la porumb
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ZINC (Zn)
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Zinc (Zn)

Insuficienţa de zinc (Zn)

Beneficii pentru oameni

Beneficii pentru plante

Duce la scăderea producţiei, degradarea calităţii boabelor sau fructelor, la apariţia unei cloroze în benzi
galben albicioase la frunze, iar la pomi determină creşteri anuale foarte reduse ale lăstarilor, cu frunze
mici dispuse în rozetă. La viţa de vie , insuficienţa determină margini neregulate ale frunzelor, decolorări
între nervuri şi lăstari cu internoduri scurte. La deficienţa gravă, apare piticirea plantelor, cu vârfuri de
creştere puternic îngălbenite. Viţa de vie, porumbul şi unele leguminoase sunt sensibile la lipsa din
nutriţie a zincului.

Ajută sistemul imunitar în lupta împotriva bacteriilor
şi viruşilor. Joacă un rol important în dezvoltarea
cognitivă şi creşterea celulară.

Este indispensabil pentru plante. Activează
procesele de creştere la plante, sporeşte rezistenţa
la ger şi secetă.
O bună aprovizionare cu zinc favorizează
creşterea conţinutului de triptofan, precursor
cunoscut al auxinei şi este un important activator
al unor sisteme enzimatice în care acţionează o
multitudine de metaloenzime.

Insuficienţă de zinc la porumb
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Insuficienţă de zinc la grâu
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BOR (B)
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Bor (B)

Insuficienţa de bor (B)

Beneficii pentru oameni

Beneficii pentru plante

Provoacă cloroza, răsucirea şi deformarea frunzelor superioare, oprirea proceselor de creştere şi
dezvoltare a plantelor. Tot insuficienţa acestuia determină sterilitatea la înflorit şi o slabă productivitate
în formarea fructelor, în mod deosebit la pomii fructiferi, dar şi la alte culturi.

Contribuie la dezvoltarea sănătoasă a oaselor
şi întreţinerea membranelor celulare. Reduce
simptomele artritice şi facilitează acţiunea
hormonală.

Este esenţial pentru plante. Participă în
metabolismul plantei şi previne îngălbenirea
frunzelor tinere, putrezirea inimii la sfecla de zahăr
şi a inflorescenţei la conopidă.
Creşte rezistenţa faţă de bolile foliare. Este
microelementul cu implicarea cea mai importantă
în germinarea şi viabilitatea polenului. Favorizează
înflorirea şi fructificarea.

Insuficienţă de bor la rapiţă
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Insuficienţă de bor la sfecla de zahăr
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4C - CONCEPTUL APLICĂRII CORECTE A ÎNGRĂŞĂMINTELOR
Pe lângă preocuparea constantă pentru
diversificarea sortimentelor de îngrăşăminte şi
livrarea unor produse de calitate superioară, în
conformitate cu tehnologiile agricole, Azomureş
doreşte să fie un partener de încredere pentru
fermieri şi pe partea de consultanţă în aplicarea
corectă a fertilizanţilor. Astfel, pentru a răspunde
nevoii de informare a fermierilor în ceea ce priveşte
aplicarea îngrăşămintelor, Azomureş promovează
conceptul 4C, care constă în patru lucruri CORECTE
care trebuie facute în procesul de aplicare a
îngrăşămintelor.

Conceptul 4C reprezintă o abordare inovativă şi
practică, menită să crească eficienţa aplicării
fertilizanţilor. Cele patru reguli sunt general
valabile, dar vor fi aplicate în funcţie de condiţiile
specifice de sol, climă, sistem de cultură şi
tehnologie agricolă. Fertilizarea este cu adevarat
eficientă doar dacă cerinţele nutritive ale plantelor
sunt stabilite în raport cu însuşirile solului, dar în
acelaşi timp are un caracter integrat în tehnologiile
agricole aplicate, pentru a conduce la obţinerea
unor producţii vegetale ridicate, de calitate.
Conceptul 4C priveşte tipul de fertilizant, doza
aplicată, momentul aplicării şi modul de aplicare.

Alegerea CORECTĂ a tipului
fertilizanţilor
Asigură o nutriţie echilibrată ţinând cont de nivelul
de aprovizionare din sol şi compoziţia chimică a
acestora, sub forma accesibilă plantelor.

Doza CORECTĂ

Se stabileşte în funcţie de nivelul de aprovizionare
al solului şi consumul specific al plantelor.

www.azomures.com

Momentul CORECT al
aplicării
Se stabileşte în funcţie de nivelul de aprovizionare
al solului, absorbţia elementelor nutritive, fazele de
vegetaţie, riscul pierderii de nutrienţi şi tehnologia
aplicată.

Modul CORECT de aplicare

Se stabileşte în funcţie de dinamica sistemului
radicular al plantei şi absorbţia elementelor
nutritive, pentru a răspunde nevoilor specifice
plantelor şi a diminua riscul pierderilor de elemente
nutritive.

Etape pentru implementarea
principiilor 4C

pasul 1
Identificarea obiectivelor economice, sociale şi
ecologice ale fermei încadrate în sistemul de
producţie agricolă.

pasul 2
Selectarea celor mai bune practici de
management al fertilizanţilor specifice pentru:
sol, climă, sistem de cultură.

pasul 3
Integrarea celor mai bune practici de
management al fertilizanţilor pentru toate
obiectivele şi adaptarea la cerințele specifice.

pasul 4
Cunoașterea principiilor de aplicare a
fertilizanţilor în conformitate cu conceptul 4C.
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4C - CONCEPTUL APLICĂRII CORECTE A ÎNGRĂŞĂMINTELOR

www.azomures.com

• Răspunde întrebării fermierului: A fost folosit tipul
optim de îngrăşământ pentru cultura respectivă,
în doza optimă, la timpul potrivit şi locul potrivit?;

• Creşterea venitului net al fermei
• Contribuţia la dezvoltarea economică la nivel
regional
Sociale

• Contribuie la practicarea unei agriculturi durabile
cu abordarea unor obiective economice, sociale şi
ecologice.

A vorbi despre o agricultură sustenabilă înseamnă
a defini obiective economice, sociale şi ecologice
pentru fermele agricole.
Conceptul 4C oferă o bază ştiinţifică pentru a
evalua corect necesarul de nutrienţi, contribuind la
practicarea unei agriculturi durabile, cu abordarea
unor obiective economice, sociale şi ecologice.
Competitivitatea în agricultură devine tot mai
intensă cu trecerea timpului, iar fertilizarea este
un factor important în creşterea productivităţii
agricole. Principalul mijloc de atingere a unor
producţii agricole sigure, constante şi de
calitate superioară, rămâne aplicarea corectă a
îngrăşămintelor.

• Creşterea calităţii vieţii
• Creşterea productivităţii şi a activităţii fermei şi
utilizarea celor mai noi tehnologii, concomitent cu
reducerea costurilor / unitate de suprafaţă sau
produs
• Creşterea accesului la diverse surse de
informare privind managementul agricol

• Menţinerea sau reducerea nivelului pierderilor de
nutrienţi în mediu
• Reducerea eroziunii solului
• Reducerea emisiilor de amoniac în atmosferă
• Reducerea nitrificării / denitrificării
• Reducerea consumului de energie pe unitatea
de suprafaţă

NO
MIC

Economice

ECO

Una dintre provocările care stau în faţa sectorului
agricol este aceea de a răspunde cerinţelor
crescânde de hrană ale populaţiei globului şi,
în acelaşi timp, să asigure creşterea eficienţei
economice a fermelor agricole concomitent cu
prezervarea mediului înconjurător.

TIPUL
DOZA
MOMENT
MOD

IC

• Oferă o bază ştiinţifică pentru a evalua corect
necesarul de nutrienţi;

Ecologice

OG

Obiective

OL

Implementarea principiilor 4C

EC

Avantaje

SOCIAL

*elaborat de către Fertilizer Institute
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Agricultura
sustenabilă

www.azomures.com

Tehnologii de fertilizare a plantelor
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NUTRIŢIA CULTURII DE GRÂU

Nutriţia
culturii de
grâu

Nutriţia
culturii de
grâu

NP20:20
300 kg
s.c./ha
sau

Schemă de
fertilizare cu
produse clasice
Azomureş

NPK
16:16:16
400 kg
s.c./ha

UAN

150 kg s.c./ha
sau

CAN

220 kg s.c./ha
sau

NPK
+Kieserit
14:14:14
+4MgO
+7SO3

UREE

100 kg s.c./ha
sau

AN

150 kg s.c./ha

Schemă de
fertilizare cu
produse noi
Azomureş

AN

180 kg s.c/ha
sau

NP 27:13,5

220 kg s.c/ha
sau

UREE

130 kg s.c/ha

*s.c. - substanţă comercială
ha - hectar
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430 kg
s.c./ha
sau

NP
+Kieserit
18:18
+5MgO
+10SO3
350 kg
s.c./ha

Recomandările sunt orientative. Necesită
adaptarea la condiţiile climatice şi la tehnologiile
existente în ferma dumneavoastră (structura
solului, consumul specific al hibrizilor, tehnologii
de fertilizare).

UAN

150 kg s.c./ha
sau

CAN

220 kg s.c./ha
sau

UREE

100 kg s.c./ha
sau

AN

150 kg s.c./ha

AN

180 kg s.c/ha
sau

NP 27:13,5

220 kg s.c/ha
sau

UREE

130 kg s.c/ha

*s.c. - substanţă comercială
ha - hectar
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NUTRIŢIA CULTURII DE RAPIŢĂ

Nutriţia
culturii de
rapiţă

Nutriţia
culturii de
rapiţă

Schemă de
fertilizare cu
produse clasice
Azomureş

NPK
16:16:16
400 kg
s.c./ha

UREE

UREE

100 kg s.c./ha

120 kg s.c./ha

sau

sau

CAN

AN

150 kg s.c./ha

Schemă de
fertilizare cu
produse noi
Azomureş

150 kg s.c./ha

sau

NPK+Ca+Mg+B+Zn
23:9:9+1,5CaO+1MgO
+0,0 5B+0,05Zn

430 kg
s.c./ha

NP
+Kieserit
18:18
+5MgO
+10SO3

sau

AN

130 kg s.c./ha

*s.c. - substanţă comercială
ha - hectar

NPK
+Kieserit
14:14:14
+4MgO
+7SO3

sau

150 kg s.c./ha
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330 kg
s.c./ha

Recomandările sunt orientative. Necesită
adaptarea la condiţiile climatice şi la tehnologiile
existente în ferma dumneavoastră (structura
solului, consumul specific al hibrizilor, tehnologii
de fertilizare).

UREE

UREE

100 kg s.c./ha

120 kg s.c./ha

sau

sau

CAN

150 kg s.c./ha

AN

150 kg s.c./ha

sau

NPK+Ca+Mg+B+Zn
23:9:9+1,5CaO+1MgO
+0,0 5B+0,05Zn
150 kg s.c./ha
sau

AN

130 kg s.c./ha

*s.c. - substanţă comercială
ha - hectar
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NUTRIŢIA CULTURII DE FLOAREA SOARELUI
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Nutriţia
culturii de
floarea
soarelui

Schemă de
fertilizare cu
produse clasice
Azomureş

NPK 16:16:16
400 kg s.c./ha

AN

180 kg s.c./ha
sau

CAN

220 kg s.c./ha
sau

NP 27:13,5

220 kg s.c./ha

Schemă de
fertilizare cu
produse noi
Azomureş

NPK + Kieserit
14:14:14
+4MgO+7SO3
450 kg s.c./ha

*s.c. - substanţă comercială
ha - hectar
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NP 27:13,5

220 kg s.c/ha
sau

NPK+Ca+Mg+
B+Zn
23:9:9+1,5CaO
+1MgO+0,05B
+0,05Zn
250 kg s.c./ha

Recomandările sunt orientative. Necesită
adaptarea la condiţiile climatice şi la tehnologiile
existente în ferma dumneavoastră (structura
solului, consumul specific al hibrizilor, tehnologii
de fertilizare).
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NUTRIŢIA CULTURII DE PORUMB
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Nutriţia
culturii de
porumb

Schemă de
fertilizare cu
produse clasice
Azomureş

NP 20:20
350 kg
s.c./ha
sau

NPK
16:16:16
400 kg
s.c./ha

Schemă de
fertilizare cu
produse noi
Azomureş

NP+Zn
20:20
+0,05Zn

sau

UREE

200 kg s.c./ha
sau

CAN

300 kg s.c./ha
sau

UAN

350 kg
s.c./ha
sau

250 kg s.c./ha

NPK
+Kieserit
14:14:14+
4MgO+7SO3

NP 27:13,5

450 kg s.c./ha
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AN

250 kg s.c./ha

sau
300 kg s.c./ha
*s.c. - substanţă comercială
ha - hectar

Recomandările sunt orientative. Necesită
adaptarea la condiţiile climatice şi la tehnologiile
existente în ferma dumneavoastră (structura
solului, consumul specific al hibrizilor, tehnologii
de fertilizare).
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NUTRIŢIA CULTURII DE CARTOF
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Nutriţia culturii de
cartof

Schemă de fertilizare
cu produse clasice
Azomureş

NPK 15:15:15+S
550 kg s.c./ha

CAN
NPK
250 kg s.c./ha
16:16:16

sau

NPK 16:16:16

sau
400 kg
s.c./ha

550 kg s.c./ha

Schemă de fertilizare
cu produse noi
Azomureş

NPK+Kieserit
14:14:14+4MgO+7SO3
600 kg s.c./ha

AN

200 kg s.c./ha

NPK
CAN
16:16:16 250 kg s.c./ha
400 kg
s.c./ha

sau

AN

200 kg s.c./ha
sau
*s.c. - substanţă comercială
ha - hectar
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UREE

140 kg s.c./ha

Recomandările sunt orientative. Necesită
adaptarea la condiţiile climatice şi la tehnologiile
existente în ferma dumneavoastră (structura
solului, consumul specific al hibrizilor, tehnologii
de fertilizare).

49

NUTRIŢIA CULTURII DE SFECLĂ DE ZAHĂR
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Nutriţia
culturii de
sfeclă
de zahăr

Schemă de
fertilizare cu
produse clasice
Azomureş

Schemă de
fertilizare cu
produse noi
Azomureş

NPK
16:16:16
650 kg
s.c./ha

NPK
+Kieserit
14:14:14
+4MgO
+7SO3
700 kg
s.c./ha
*s.c. - substanţă comercială
ha - hectar
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CAN

200 kg s.c./ha
sau

CAN

200 kg s.c./ha

NP 27:13,5

200 kg s.c./ha

CAN

200 kg s.c./ha
sau

NPK 23:9:9
+1,5CaO+1MgO
+0,05B+0,05Zn
180 kg s.c./ha

CAN

200 kg s.c./ha

Recomandările sunt orientative. Necesită
adaptarea la condiţiile climatice şi la tehnologiile
existente în ferma dumneavoastră (structura
solului, consumul specific al hibrizilor, tehnologii
de fertilizare).
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NUTRIŢIA CULTURII DE SOIA
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Nutriţia
culturii de
soia

Schemă de
fertilizare cu
produse clasice
Azomureş

NPK
16:16:16
300 kg
s.c./ha

CAN

100 kg s.c./ha
sau

NP 20:20

100 kg s.c./ha
sau

NP 27:13,5

100 kg s.c./ha

Schemă de
fertilizare cu
produse noi
Azomureş

NPK
+Kieserit
14:14:14
+4MgO
+7SO3
350 kg
s.c./ha
*s.c. - substanţă comercială
ha - hectar
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CAN

100 kg s.c./ha
sau

NP 20:20

100 kg s.c./ha
sau

NP 27:13,5

100 kg s.c./ha

Recomandările sunt orientative. Necesită
adaptarea la condiţiile climatice şi la tehnologiile
existente în ferma dumneavoastră (structura
solului, consumul specific al hibrizilor, tehnologii
de fertilizare).
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Metode
de aplicare
a îngrăşămintelor
minerale
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Este binecunoscut faptul că, într-o agricultură performantă, principalul mijloc de atingere al unor producţii
agricole sigure, constante şi de calitate superioară, rămâne aplicarea corectă a îngrăşămintelor şi
amendamentelor. În acelaşi timp, folosirea corectă a îngrăşămintelor presupune fundamentare ştiinţifică,
rigoare dar şi cunoaşterea tuturor factorilor care influenţează eficienţa aplicării acestora.
Azomureş recomandă consultarea unui specialist înainte de folosirea îngrăşămintelor minerale!

Pentru a folosi cel mai eficient îngrăşămintele,
modul şi perioada de administrare a acestora
prezintă o importanţă deosebită. Stabilirea
modului corect de administrare a îngrăşământului
constituie un factor care determină în mare parte
gradul de eficienţă al acestuia. Mai mult, folosirea
necorespunzătoare a îngrăşămintelor poate duce
chiar la rezultate nefavorabile. Din aceste motive,
trebuie ţinut cont de o serie de factori esenţiali,
între care adâncimea arăturii, tipul solului şi starea
agrochimică a acestuia, precum şi realizarea
tuturor condiţiilor tehnologice la nivel optim.
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METODE DE APLICARE A ÎNGRĂŞĂMINTELOR MINERALE
În principiu, trebuie urmărit ca substanţele nutritive
să se afle cât mai mult în zona rădăcinilor active
ale plantelor. Trebuie, în acest sens, să se aibă în
vedere că adâncimea de pătrundere a rădăcinilor
plantei şi volumul edafic explorat de acestea diferă
de la o specie la alta.
În funcţie de perioada de aplicare a îngrăşămintelor
se disting trei metode principale:
• Fertilizarea de bază, înainte de semănat/plantat;
• Fertilizarea concomitent cu semănatul/plantatul;

www.azomures.com
În funcţie de modul de administrare al
îngrăşămintelor, în principal, sunt folosite două
metode:

• Împrăştiere pe sol sau pe vegetaţie, în dozele
stabilite experimental sau prin calcul;
• Încorporare:
- În benzi, împreună cu semănatul;
- Prin fertirigare;
- După distribuţia uniformă pe toată
   suprafaţa.

• Fertilizarea în timpul vegetaţiei.
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Sfaturi pentru a asigura
depozitarea în siguranţă a
îngrăşămintelor din fermă

www.azomures.com
Bunele practici de depozitare asigură păstrarea calităţii şi capacităţii de împrăştiere a îngrăşămintelor,
precum şi evitarea condiţiilor de producere a posibilelor incidente.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultaţi “Fişa cu date de securitate” aferentă fiecărui produs,
care poate fi accesată pe website-ul www.azomures.com, şi să respectaţi “Ghidul privind depozitarea
în siguranţă a îngrăşămintelor AZOMURES S.A. la consignatari, firme autorizate de comercializare
îngrăşăminte, fermieri” care este disponibil la producător şi distribuitori.
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SFATURI PENTRU A ASIGURA DEPOZITAREA ÎN SIGURANŢĂ A ÎNGRĂŞĂMINTELOR DIN FERMĂ

www.azomures.com
CE TREBUIE FĂCUT

CE NU TREBUIE FĂCUT

Respectaţi toate reglementările naționale privind depozitarea îngrășămintelor;
Ţineţi evidenţa livrărilor şi utilizărilor de îngrăşăminte;

Nu depozitaţi îngrăşămintele în locuri unde există acces public;
Nu lăsați îngrășămintele în câmp, nesupravegheate, peste noapte;
Este interzis fumatul sau utilizarea focului deschis în apropierea îngrășămintelor;
Este interzis accesul persoanelor neautorizate în zonele de depozitare;
Pe durata nopţii, nu lăsaţi produsul nesupravegheat pe câmp;
Nu depozitaţi produsul în apropierea drumurilor publice;
Nu revindeţi îngrășămintele decât dacă îl cunoașteţi personal pe cumpărător, ca fiind un
utilizator, fermier de bună credinţă și conștient de necesitatea de a respecta toate
măsurile de securitate şi siguranţă aferente utilizării îngrăşămintelor. Puneți la
dispoziția cumparatorului fișele cu datele de securitate.
Este înterzisă utilizarea îngrășămintelor în alte scopuri decât cele autorizate.
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Depozitaţi îngrăşămintele în spaţii închise, uscate, curate şi bine ventilate, departe de
surse de căldură și foc;
Depozitaţi îngrășămintele într-o clădire sau o incintă încuiată, acolo unde este posibil,
respectând condițiile de temperatură şi umiditate;
Acoperiţi complet cu folie de protecţie stivele depozitate în exterior, pe platformă
betonată şi verificaţi regulat, pentru a vă asigura că nu au fost supuse deteriorării datorită
temperaturii, umidităţii şi a altor factori externi;
Depozitaţi azotatul de amoniu separat de celelalte îngrăşăminte;
Depozitarea îngrăşămintelor solide se face în stive de maxim 10 rânduri pentru sacii de 50
kg şi de 2 rânduri pentru sacii de 600 kg, cu păstrarea a cel puțin 1 m între stive;
Efectuaţi verificări de stoc periodice;
Raportaţi imediat orice discrepanţă legată de stoc sau orice pierdere, poliţiei sau altei
autorităţi competente din ţara dumneavoastră;
Ţineţi evidenţa datelor exacte ale furnizorului şi livrării, a tuturor codurilor producătorilor
de pe documentele de livrare şi a oricăror alte date relevante, dacă există, în vederea
trasabilităţii, securităţii şi siguranţei.
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Produse

Provocările care stau în faţa sectorului agricol sunt
cele de a răspunde cerinţelor crescânde de hrană
ale omenirii şi, în acelaşi timp, de a asigura creşterea
eficienţei economice a fermelor agricole, concomitent
cu prezervarea mediului înconjurător.

Este unul dintre motivele pentru care cel mai important
producător de îngrăşăminte pentru agricultură din
România, Azomureş, Tîrgu Mureş, a realizat în ultimii
ani progrese notabile în ceea ce priveşte dezvoltarea
de produse noi, adaptate actualelor condiţii
climatologice, dar şi cerinţelor fermierilor români.

Azomureş susţine dezvoltarea sustenabilă a fermelor
agricole şi folosirea raţională a îngrăşămintelor, fiind
conştient de provocările pentru anii care urmează şi
de necesitatea fermierilor de a obţine mai mult, având
la dispoziţie resurse mai puţine.
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Îngrăşăminte
minerale cu azot
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Îngrăşămintele azotoase oferă plantelor elementul nutritiv cu cea mai mare influenţă asupra creşterii
producţiei vegetale – azotul (N). Fără o bună aprovizionare cu azot este imposibil să se obţină o recoltă
bogată. Pentru plantă, azotul are multe roluri şi este necesar pentru sinteza clorofilei.
Conform schemei de fertilizare dedicată fiecărei culturi, aplicarea îngrăşămintelor azotoase:
•  Asigură creşterea producţiei;
•  Contribuie la o dezvoltare viguroasă a plantei;
•  Contribuie semnificativ la calitatea producţiei sporind conţinutul în proteină.
Cantitatea de îngrăşăminte aplicată trebuie corelată cu necesarul de azot al plantelor şi cu însuşirile
chimice ale solului, stabilite în urma determinării conţinutului de nutrienţi şi humus din sol.
Culturile care reacţionează foarte bine la îngrăşămintele cu azot sunt: porumb, grâu, ovăz, orz, viţă de vie,
pomi fructiferi, cartof, dar şi păşunile şi fâneţele naturale.

65

ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE CU AZOT
Azotat de amoniu (AN)

Caracteristici prill

Este un îngrăşământ dintre cele mai răspândite şi
utilizate în agricultură, cu bună solubilitate în apă,
cu granulaţie favorabilă aplicării la sol şi utilizării
ridicate de către plante. Azomureş produce şi
comercializează azotat de amoniu atât prill cât şi
granulat.
Caracteristici granulat
Aspect
Azot total

Cerinţe tehnice
granule albe, slab colorate
33,5%

Azot nitric

16,75%

Azot amoniacal

16,75%

pH

min 4,5

Conţinut de apă
Granulaţie

Cerinţe tehnice

sub 1 mm max 5%

Recomandări de utilizare:
• Are avantajul unei bune solubilităţi;

Aspect

granule albe, slab colorate

Azot total

34%

Azot nitric

17%

• Are avantajul   prezenţei concomitente a celor
doi ioni nutritivi ai azotului (nitric şi amoniacal),
satisfăcând absorbţia selectivă a acestora de
către plante;

Azot amoniacal

17%

• Are o eficienţă mare, fiind o sursă bună de azot;

pH
Conţinut de apă
Granulaţie

min 4,5

• Este pretabil atât aplicării la suprafaţă, cât şi
încorporat în sol, la toate culturile;

max 0,45%
1 - 4 mm min 95%
sub 1 mm max 5%
sub 0,5 mm max 3%

max 0,45%
2 - 5 mm min 90%

www.azomures.com

Produsul este nedetonabil şi satisface criteriile
“CE îngrăşământ”.   Toleranţele admise faţă de
concentraţia declarată de nutrienţi respectă
regulamentul CE 2003/2003 Anexa 2.

• Se recomandă ca îngrăşământ fazial cu efecte
cantitative, dar şi calitative la toate culturile
agricole şi horticole;
• Dozarea se face în funcţie de necesităţile impuse
de condiţiile pedo-climatice şi de producţia
scontată.
Restricţii în manipulare şi aplicare:
• Caracterul oxidant al azotatului de amoniu
impune condiţii optime de păstrare şi manipulare.

sub 0,5 mm max 3%
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• Substanţa poate fi explozivă în contact cu
substanţe inflamabile sau organice, sau dacă se
află în spaţii închise în timpul incendiului;

Depozitarea în siguranţă a îngrăşămintelor pe
bază de azotat de amoniu

• Pe solurile puternic acide (cu pH < 5,5) fără
aport echilibrat de fosfor (P) şi potasiu (K), la
aplicări multianuale (peste 3-4 ani) poate cauza
o acidifiere a solului, condiţii în care nitrocalcarul
(CAN) are prioritate de aplicare.

Îngrăşămintele pe bază de azotat de amoniu sunt
sigure atunci când sunt manipulate şi depozitate
în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi cu
recomandările producătorului. Acestea nu sunt
periculoase la manipulare şi depozitare şi nu pot
arde sau exploda spontan. Dacă sunt expuse
la căldură sau la foc, îngrăşămintele se pot
descompune şi pot elibera gaze periculoase.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm consultaţi
“Fişa cu date de securitate” aferentă fiecărui
produs, care poate fi accesată pe website-ul
www.azomures.com şi respectaţi “Ghidul privind
depozitarea în siguranţă a îngrăşămintelor
AZOMURES S.A. la consignatari, firme autorizate
de comercializare îngrăşăminte, fermieri” care
este disponibil la producător şi distribuitori.
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ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE CU AZOT

Ce trebuie făcut
• Păstraţi permanent evidenţa stocurilor din
depozit;
• Păstraţi la îndemână instrucţiunile de
depozitare;
• Instruiţi angajații privind manipularea în
siguranţă şi pentru situaţii de urgenţă;
• Realizați circulaţia produselor conform
principiului “primul intrat-primul ieşit”;
• Asigurați acces nerestricţionat la
echipamentul de urgenţă şi la traseele de
evacuare;
• În vederea lucrărilor de întreţinere obţineţi
toate aprobările necesare şi respectaţi
procedurile corecte;
• Utilizaţi doar echipament electric aprobat;
• Utilizaţi marcaje / simboluri privind siguranţa;
• Etichetaţi corect sacii şi recipientele cu
îngrăşăminte;
• Realizaţi inspecţii în materie de siguranţă.
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УВАГА !!!
• Заборонено в'їзд несанкціонованого
персоналу в зону зберігання;
• Заборонено палити або використовувати
відкритий вогонь;
• Поблизу добрив заборонена наявність
горючих речовин та джерел тепла;
• Заборонено використовувати лампи
розжарювання. Мають використовуватися
люмінесцентні лампи;
• Заборонено працювати з інструментами,
що генерують високі температури поблизу
добрив;
• Заборонено забруднювати добрива
горючими та органічними матеріалами,
деревиною, сіном та соломою, хімічними
речовинами, що використовуються у
сільському господарстві, оліями та
жирами, кислотами та основами;
• Заборонено використовувати тирсу для
сушіння вологих підлог (мають
використовуватися лише інертні
матеріали).
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ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE CU AZOT
Nitrocalcar granulat (CAN)
Este un îngrăşământ valoros care provine din
azotatul de amoniu la care se adaugă un conţinut
de calciu (Ca) şi magneziu (Mg) din dolomita
introdusă în procesul fabricării.

Caracteristici

Cerinţe tehnice

Aspect

granule alb - crem

Azot total

27%

Azot amoniacal

13,5%

Azot nitric

13,5%

CaO

7%

MgO

5%

pH

7,2

Conţinut de apă
Granulaţie

max 0,5 %
2-5 mm min 90%
sub 1 mm max 5%
sub 0,5 mm max 3%

Produsul satisface criteriile “CE îngrăşământ”.
Toleranţele admise faţă de concentraţia declarată
de nutrienţi respectă regulamentul CE 2003/2003
Anexa 2.
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Recomandări de utilizare:

• Este îngrăşământul cu azot cu utilizarea cea mai
eficientă pe solurile acide sau acidifiate;
• Pe lângă aportul de azot, este o resursă de calciu
(Ca) şi magneziu (Mg) ceea ce îi lărgeşte aria
aplicării şi efectul la culturile agricole şi horticole;
• Prezenţa calciului şi magneziului îi conferă o
capacitate bună de a proteja şi menţine pH–ul
solului;
• Datorită calciului din compoziţie satisface
necesarul unor culturi mari consumatoare ale
acestui element (sfeclă de zahăr, rapiţă, floarea
soarelui, cartof etc), compensează pierderile
de calciu din sol prin producţii, asigură calitate
produselor vegetale (legume, fructe etc)
• Magneziul prezent susţine fotosinteza, calitatea
producţiei, asigură eficienţă azotului;
• Este recomandat ca fertilizant aplicabil la
semănat - plantat (ca “starter”), dar şi pentru
aplicarea fazială/suplimentară în cursul perioadei
de vegetaţie;
• Dozarea se face în funcţie de necesităţile impuse
de condiţiile pedo-climatice şi de producţia
scontată.
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Îngrăşământ lichid UAN
Este un ingrăşământ lichid cu azot, sub denumire
comercială UAN, care este un amestec dintre nitrat
de amoniu şi uree.

Caracteristici
Aspect
Azot total

Cerinţe tehnice
lichid incolor până la galben
32%

Azot din azotat

15,5%

Azot din uree

16,5%

Biuret

max 0,5%

Alcalinitate, NH3

max 0,1%

Densitate (15ºC)

min 1,32 g/cm3

pH
Punct de cristalizare
Inhibitor de coroziune

7,5 ± 0,5
0ºC
min 100 ppm

Produsul satisface criteriile “CE îngrăşământ”.
Toleranţele admise faţă de concentraţia declarată
de nutrienţi respectă regulamentul CE 2003/2003
Anexa 2.

Avantaje

• Conţinut ridicat de azot – 32%;
• Gradul de valorificare de către plante a azotului
din UAN  este net superior comparativ cu celelalte
îngrăşăminte pe bază de azot;
• Dozare cu mare precizie comparativ cu
îngrăşămintele solide cu azot;
• Eficienţă sporită comparativ cu îngrăşămintele
solide;
• Costuri reduse de manipulare şi ambalare;
• Administrare şi manipulare realizate cu uşurinţă
folosind echipamente din dotarea fermierilor;
• Recomandabil la toate culturile agricole;
• Asigură obţinerea de sporuri de producţie
semnificative;
• Contribuie semnificativ la creşterea calităţii
produselor agricole.
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Recomandări de aplicare:

Dozele aplicabile:

Utilizarea lichidelor pentru păioase

Efectele sunt următoarele:

• Se poate aplica uniform cu lucrările de pregătire
a patului germinativ, pe mirişti, anterior arăturii cu
sau sau fără încorporare;

• La pregătirea patului germinativ pentru cerealele
păioase, floarea soarelui, porumb, sfeclă de zahăr
se aplică 150-200 kg/ha;

• Ajută la menţinerea şi îmbunătăţirea conţinutului
de humus din sol.

• Se poate aplica peste resturile vegetale tocate      
(mărunţite) înainte de încorporare;

• La aplicarea specială pe mirişti, cu resturile
vegetale de la culturi diferite şi încorporare
imediată prin arătură sau discuire, se utilizează
doze de 100- 150 kg/ha;

Tehnologiile mai vechi de aplicare a azotului
cu resturile vegetale şi încorporare imediată
prevedeau aprox. 30 kg N s.a./ha, dar sub formă
minerală. În varianta UAN, cu soiurile actuale - mai
productive - raportul boabe-paie 1,5 la 1, aşadar
la o producţie de 6 tone boabe/ha cu 4 tone paie
şi cu 15 kg s.a. N/ha, este necesară o cantitate
de UAN care să aibă un aport de 60 kg s.a. N/ha.
Se presupune o repartizare uniformă a paielor pe
suprafaţa respectivă, o mărunţire a paielor la 5-7
cm şi, evident, încorporare imediată în sol cu o
arătură la 15-20 cm.

• Se poate aplica şi ca fertilizare fazialăsuplimentară, între rândurile de prăşitoare cu
evitarea aplicării direct pe plante;
• Se poate aplica uşor, utilizând echipamentele de
erbicidat sau cele pentru tratamente fitosanitare,
toate cu dotări rezistente la coroziune, echipate cu
tije şi duze speciale;
• Se poate aplica şi foliar, pe vegetaţie, în
concentraţii de max 1,5% azot.
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• Înainte de începerea vegetaţiei pe pajişti naturale
sau semănate se aplică 100-150 kg/ha;
• La pomi şi viţă de vie, primăvara sau fazial, se pot
utiliza doze de 150 kg/ha;
• Cu apa de irigaţie (fertirigare), fără restricţii în
fertilizarea la sol şi cu un prag de 1,5-2% N dacă
este şi o aplicare foliară.

• Paiele se descompun mai rapid decât în condiţii
normale.
• Se previne în timp excesul de nitraţi, producţia
acestora fiind mai temperată.
• Se reduce viteza de mineralizare a humusului,
chiar se obţine o rată pozitivă de sporire a acestuia
în sol.
Tehnologia este valabilă şi la încorporarea
cocenilor de porumb tocaţi, inclusiv a tulpinilor şi a
frunzelor de sfeclă de zahăr. Poate fi generalizată
tehnologia, mai ales că numărul de animale şi
producţia de gunoi de grajd sunt în scădere.
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ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE CU AZOT
Uree granulată

Recomandări de utilizare:

Conţinutul ridicat de azot (46% N, în formă amidică)
îi acordă loc prioritar în utilizarea în agricultură,
reprezentând cea mai economică sursă de azot
existentă.

• Suprafaţa mai netedă a granulei permite o
distribuţie în câmp până la 36 metri. În acest fel se
obţine o eficienţă economică mai bună, asociată
cu un randament mai mare al utilajului de aplicare;

Caracteristici
Aspect
Azot total
Biuret

Cerinţe tehnice
Granule albe
46%
max 1,2%

Alcalinitate, NH3

max 0,02%

Conţinut de apă

max 0,3%

Granulaţie

www.azomures.com

• Se solubilizează şi se hidrolizează mai încet
faţă de ureea prill, adică persistă în sol pentru o
perioadă considerabil mai lungă, însemnând o
perioadă mai mare de disponibilitate pentru plante
şi producţii mai ridicate;
• Nu determină acidifierea solului;

• Datorită fracţiunii reduse de praf, precizia de
aplicare este mare, chiar dacă îngrăşământul se
aplică atunci când este vânt;
• În condiţii de secetă împiedică pierderea azotului
în atmosferă;

• Poate creşte temporar pH-ul solului;
• Este recomandat încorporat în sol la majoritatea
culturilor ca si sursă fazială/suplimentară de azot;
• Dozarea se face în funcţie de necesităţile impuse
de condiţiile pedo-climatice şi de producţia
scontată.

2-5 mm min 95%

Produsul satisface criteriile “CE îngrăşământ”.
Toleranţele admise faţă de concentraţia declarată
de nutrienţi respectă regulamentul CE 2003/2003
Anexa 2.
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Îngrăşăminte
complexe de tip NP
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NP
20:20
Fertilizant mineral solid, neaglomerabil, a cărui
acţiune fertilizantă este datorată conţinutului
ridicat şi echilibrat al elementelor care îl compun,
azot (N) şi fosfor (P).

Caracteristici
Aspect

Cerinţe tehnice
granule colorate

Azot total

20%

P2O5 total

20%

P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

pH
Conţinut de apă
Granulaţie

min 4,5
max 0,5%
1-4 mm min 95%
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ÎNGRĂŞĂMINTE COMPLEXE DE TIP NP
Recomandări de utilizare:
• Fertilizant de bază la toate culturile şi pe toate
tipurile de sol, la pregătirea patului germinativ sau
concomitent cu semănatul şi plantatul;
• Preponderenţa azotului nitric în forma totală a
azotului şi solubilitatea bună în apă şi acid citric
a fosforului, îi atribuie calitatea de fertilizant de
tip “starter” sau cu efect fazial, ceea ce susţine o
răsărire uniformă a semănăturilor de toamnă, dar şi
a celor de primăvară. Pentru cerealele de toamnă
favorizează dezvoltarea şi înfrăţirea plantelor.
Constituie un stimul pentru redresarea la ieşirea
din iarnă;
• Caracteristicile de neaglomerabilitate şi
granulaţia optimă îi asigură o distribuţie uniformă
pe sol sau faţă de rândurile de plante ( la cele de
primăvară);
• Dozarea se face în funcţie de necesităţile impuse
de condiţiile pedo-climatice şi de producţia
scontată.
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NP
27:13.5
Fertilizant mineral solid, cu acţiune fertilizantă
datorată conţinutului ridicat de azot N (27%),
conţinutului mediu de fosfor (P), dar şi raportului
favorabil azotului.

Caracteristici
Aspect

Cerinţe tehnice
granule colorate

Azot total

27%

P2O5 total

13,5%

P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

pH
Conţinut de apă
Granulaţie
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Recomandări de utilizare:

min 4,5
max 0,5%

• Constituie o alternativă eficientă pentru
fertilizări faziale/suplimentare, dar la soluri bine
aprovizionate în fosfor (P) poate fi utilizat şi ca
fertilizant de bază;
• Se poate aplica la toate culturile, pe toate
solurile, fazial, dar şi concomitent cu plantatul sau
semănatul;
• Concentraţia ridicată de azot (N) are ca efect
creşterea producţiei şi a calităţii producţiei, acest
lucru reflectându-se în mod dosebit în calitatea şi
cantitatea proteinelor;
• Pe fondul unor fertilizări de bază de tip NP, NPK
, NPK+Mg+S s–a dovedit că un fertilizant complex
este eficient în sporirea efectului azotului susţinut
prin complementaritate de prezenţa fosforului pe
tot parcursul ciclului vegetal;
• Dozarea se face în funcţie de necesităţile impuse
de condiţiile pedo-climatice şi de producţia
scontată.

1-4 mm min 95%
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Îngrăşăminte
complexe de tip NPK

www.azomures.com
Îngrăşămintele complexe de tip NPK reprezintă cea mai bună alegere pentru fertilizarea de bază la
orice tip de cultură, pe orice tip de sol. Ele asigură o fertilizare raţională şi echilibrată, cea mai eficientă
în asigurarea unei stări de nutriţie sănătoasă, care contribuie semnificativ la obţinerea unor produse
agricole de calitate superioară.
Sunt adecvate şi pentru aplicare fazială, în special la culturi pretenţioase: oleaginoase, plante tehnice,
legume, fructe etc.
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ÎNGRĂŞĂMINTE COMPLEXE DE TIP NPK
NPK
16:16:16 (MOP)

Caracteristici
Aspect

Este un fertilizant complex care conţine cele trei
elemente esenţiale nutriţiei plantelor – azot(N),
fosfor(P) şi potasiu(K). Este adecvat aplicării la
culturi mari consumatoare de nutrienţi şi în primul
rând de potasiu (K), pe soluri cu aprovizionare mai
redusă în acest cation. Fertilizantul are şi un efect
calitativ, bazat pe complementaritatea rolurilor
elementelor deţinute şi echilibrului acestora.

Cerinţe tehnice
granule colorate

Azot total

16%

P2O5 total

16%

P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

K2O solubil în apă-din clorură de potasiu

16%

pH
Conţinut de apă
Granulaţie

min 4,5
max 0,5%
1-4 mm min 95%
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Recomandări de utilizare:
• Se poate aplica pe toate solurile, mai ales pe cele
care au o aprovizionare mai redusă în potasiu (K);
• Fertilizant de bază la toate culturile agricole şi
horticole, pretenţioase şi exigente faţă de nutriţie
(leguminoase, tehnice, oleaginoase, legume, pomi
fructiferi, viţă de vie);
• Îndeplineşte condiţiile obţinerii unor producţii
mari şi de calitate prin rolurile complementare
ale elementelor conţinute; asigură o creştere
şi o dezvoltare echilibrată a culturilor, iar prin
aportul celor trei elemente esenţiale şi echilibrul
lor, efectele cantitative sunt însoţite de calitatea
produselor şi echilibrul componentelor care
determină calitatea (proteine, glucide, uleiuri
vegetale etc);
• Granulaţia bună şi neaglomerabilitatea asigură o
aplicare uniformă pe teren, pe toată suprafaţa sau
localizat;
• Dozarea se face în funcţie de necesităţile impuse
de condiţiile pedo-climatice şi de producţia
scontată.
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ÎNGRĂŞĂMINTE COMPLEXE DE TIP NPK
NPK
25:5:10
Caracteristici
Aspect

www.azomures.com
NPK
16:16:8

Cerinţe tehnice
granule colorate

Caracteristici
Aspect

Cerinţe tehnice
granule colorate

Azot total

25%

Azot total

16%

P2O5 total

5%

P2O5 total

16%

P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

K2O solubil în apă-din clorură de potasiu

10%

K2O solubil în apă-din clorură de potasiu

Conţinut de apă
Granulaţie

max 0,5%
1-4 mm min 95%

pH
Conţinut de apă
Granulaţie

8%
min 4,5
max 0,5%

1-4 mm min 95%

Sorturile menţionate dar şi alte formule de tip
NP şi NPK, pot fi fabricate la comandă, în tranşe
de min 1.500 tone.
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ÎNGRĂŞĂMINTE COMPLEXE CU KIESERIT
Echilibru

SO3

MgO

55%

27%

Ce este Kieserit-ul?

Mg + S

• Rocă naturală, formă solubilă de sulfat de
magneziu, având 55%SO3 şi 27%MgO;

• Pentru o creştere echilibrată şi armonioasă a
plantei;

• Are pH neutru - nu cauzează acidifiere solului;

• Asigură aprovizionarea optimă cu Mg şi S,
disponibile imediat plantei;

• Oferă plantelor magneziu (Mg) şi sulf (S) într-o
formă care poate să fie preluată imediat de către
plante;

Kieserit

• Prezenţa Mg intensifică procesul de fotosinteză;
• Creşte conţinutul de proteine al plantei;

• Nutrienţi disponibili 100%;
Sustenabilitate

Eficienţă

• Creşte substanţial nivelul de valorificare şi de
metabolizare a azotului.

• Solubil în apă 100%;
• Prietenos cu mediul înconjurător.

Foarte eficient;

www.azomures.com

Recomandate atât pentru
fertilizarea de bază, cât
şi pentru cea fazială;

Contribuie decisiv la rezistenţa
sporită la agenţi patogeni;

Asigură o toleranţă
ridicată la condiţiile
meteo nefavorabile;

Asigură stabilitatea culturii;

Recomandate pe tot
parcursul anului
şi la toate culturile;

Contribuie la menţinerea
fertilităţii şi nivelului
de humus al solului;

100% eficienţă;

Asigură sporuri de producţie;

Precizie în aplicare;

Contribuie decisiv la
îmbunătăţirea calităţii
produselor agricole obţinute;

Indispensabil pentru plante;
100% nutrienţi disponibili plantei.
Rocă
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Fină

89

ÎNGRĂŞĂMINTE COMPLEXE CU KIESERIT
Relaţia aprovizionării cu Mg şi umplerea boabelor la
grâul de toamnă - efectul Mg calitativ şi cantitativ

Efectul Mg la dezvoltarea rădăcinilor

Mg scăzut
Mg scăzut

Mg adecvat

Simptome de insuficienţă de sulf la grâu
Îngălbenirea frunzelor tinere. Insuficienţa duce
la o calitate inferioară a produsului final. Sulful
influenţează direct compoziţia proteinelor
glutenului.
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NP+Kieserit
18:18+5MgO+10SO3
Este un fertilizant complex, provenit din
îmbogăţirea cu Mg+S din Kieserit a îngrăşământului
complex NP 20:20. Eficacitatea acestui fertilizant
este determinată de prezenţa echilibrată a unor
elemente esenţiale (N şi P) şi potenţarea acestora
prin complementaritate de Mg şi S.
Caracteristici
Aspect

Mg adecvat

Simptome de insuficienţă de sulf la rapiţă
În cazul insuficienţei de sulf, petalele de rapiţă
sunt mai mici decât de obicei şi au o culoare
galben deschis până la alb. De asemenea, acest
lucru se poate observa în densitatea florii: planta
din stânga este bine aprovizionată cu sulf, în timp
ce mijlocul şi dreapta suferă de insuficienţă (sursa:
Kalium & Saltz).

Recomandări de utilizare:

Cerinţe tehnice
granule colorate

Azot total

18%

P2O5 total

18%

P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

SO3 solubil în apă

10%

MgO
pH
Conţinut de apă
Granulaţie

• Este aplicabil ca fertilizant de bază la culturi mari
consumatoare de nutrienţi, inclusiv Mg+S;
• Se poate aplica şi fazial/suplimentar la rapiţă,
floarea soarelui, legume, leguminoase etc, întrucât
se contează pe efecte suplimentare calitative în
privinţa conţinutului ridicat şi calităţii proteinelor,
uleiurilor vegetale, glucidelor etc. Prezenţa
S potenţează efectul azotului, dar şi al Mg în
fotosinteză;
• Dozarea se face în funcţie de necesităţile impuse
de condiţiile pedo-climatice şi de producţia
scontată.

5%
min 4,5
max 0,5%
1-4 mm min 95%

Sursă: preluare după Kalium&Saltz
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ÎNGRĂŞĂMINTE COMPLEXE CU KIESERIT
NP+Kieserit
19:19+4MgO+7SO3
Caracteristici
Aspect

NP+Kieserit
20:20+2MgO+5SO3
Cerinţe tehnice
granule colorate

Caracteristici
Aspect

www.azomures.com
NPK+Kieserit
14:14:14+4MgO+7SO3

Cerinţe tehnice
granule colorate

Caracteristici
Aspect

Recomandări de utilizare:

Cerinţe tehnice
granule colorate

Azot total

19%

Azot total

20%

Azot total

14%

P2O5 total

19%

P2O5 total

20%

P2O5 total

14%

P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

SO3 solubil în apă

7%

SO3 solubil în apă

5%

K2O solubil în apă

14%

MgO

4%

MgO

2%

SO3 solubil în apă

7%

MgO

4%

pH
Conţinut de apă
Granulaţie

min 4,5
max 0,5%
1-4 mm min 95%

pH
Conţinut de apă
Granulaţie

min 4,5
max 0,5%
1-4 mm min 95%

Conţinut de apă
Granulaţie

max 0,5%
1-4 mm min 95%

• Este reprezentativ pentru aplicările de bază la
culturile tehnice ce urmăresc producţii mari şi de
calitate: rapiţă, floarea soarelui, sfeclă de zahăr,
dar şi legume în câmp şi spaţii protejate, pomi
fructiferi şi viţă de vie;
• Pe lângă multitudinea nutrienţilor aflaţi în
echilibru, îi conţine şi pe aceia care au efecte de
complementaritate ca roluri;
• Se poate aplica pe toată suprafaţa, dar şi localizat
la prăşitoare, pomi fructiferi şi viţă de vie ;
• Se confirmă că la aplicări de bază la culturi
tehnice (rapiţă, floarea soarelui), dar şi la cerealele
pentru boabe cu utilizare în panificaţie, dau sporuri
calitative semnificative ale producţiei;
• Dozarea se face în funcţie de necesităţile impuse
de condiţiile pedo-climatice şi de producţia
scontată.

Sorturile menţionate dar şi alte formule cu Kieserit, pot fi fabricate la comandă, în tranşe de min 1.500
tone.
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ÎNGRĂŞĂMINTE COMPLEXE CU KIESERIT

Rezultate producţie la porumb

Rezultate producţie la grâu

12,000
11,000

11,000
10,000
9,000

10,992

9,921

5,500

9,174

6,010
5,500

4,200

5,000

3,800

4,500

3,400

4,000

3,000

7,000

3,902

3,914

produs
clasic

produs
clasic

4,394

3,200

5,000
produs
clasic

produs
clasic

NPK 14:14:14
+Kieserit

Lot experimental Turda, judeţul Cluj; an agricol 2017-2018
4 variante de fertilizare    
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4,268

3,600

6,000
4,000

4,600
4,400

5,640

4,000

8,000

Îngrăşăminte complexe cu
microelemente

Rezultate producţie la rapiţă

6,000

NPK 14:14:14
+Kieserit

produs
clasic

produs
clasic

NPK 14:14:14
+Kieserit

Lot experimental Ţigănaşi, judeţul Iaşi; an agricol 2017- 2018
3 variante de fertilizare

NPK 14:14:14
+Kieserit

www.azomures.com

NPK 14:14:14
+Kieserit

Lot experimental Ţigănaşi, judeţul Iaşi; an agricol 2017- 2018
4 variante de fertilizare

Microelementele sunt prezente în cantităţi mici
care nu depăşesc pragul de 0,07% în ţesuturile
plantelor, având însă o acţiune esenţială şi specifică
în funcţiile fiziologice şi biochimice ale plantelor.
Ca şi în cazul macroelementelor, prezenţa lor
este absolut necesară. Printre cele mai uzuale se
amintesc zincul (Zn) şi borul (B). Aceste elemente
se deosebesc esenţial de macroelemente, întrucât
le revin aproape în exclusivitate roluri enzimatice,
catalitice şi metabolice.
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ÎNGRĂŞĂMINTE COMPLEXE CU MICROELEMENTE
NP+Zn
20:20+0,05Zn

Caracteristici
Aspect

Produsul
este
varianta
îmbunătăţită
a
tradiţionalului complex 20:20 şi  valorifică efectul
de complementaritate azot (N) – fosfor (P) şi
interacţiunea acestui complex cu microelementul
zinc (Zn) pentru a asigura o nutriţie eficientă, în
special la cultura porumbului (având în vedere
că această plantă este mare consumatoare de
Zn). Elementele se potenţează unele pe altele,
determinând creşterea producţiei dar şi calitatea
acesteia.

granule colorate

Azot total

20%

P2O5 total

20%

P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

Zn
Conţinut de apă
Granulaţie
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Cerinţe tehnice

0,05%
max 0,5%
1-4 mm min 95%

www.azomures.com
Recomandări de utilizare:
• Fertilizantul are efecte cantitative şi calitative
pentru cultura porumbului;
• Este esenţială, chiar prioritară aplicarea de
bază, la pregătirea patului germinativ sau odată
cu semănatul, în doze de 250-350 kg s.c./ha. Cu
această aplicare se asigură majoritar necesarul
de s.a. (substanţă activă)   pentru producţia de
porumb, activându-se în acelaşi timp şi efectul
dovedit „de starter” (de stimulare) determinat de
aportul şi echilibrul NP, de preponderenţa azotului
nitric şi a fosfaţilor solubili în apă şi acid citric 2%;
• Alternativ, se poate utiliza acest produs pentru
fertilizare fazială la un regim hidric normal în sol
sau mai ales în condiţii de irigaţie. Această aplicare
se recomandă a se realiza în doze de 250-300 kg
s.c./ha, cu încorporare concomitentă cu o lucrare
mecanică de întreţinere a porumbului.
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ÎNGRĂŞĂMINTE COMPLEXE CU MICROELEMENTE
Insuficienţa de zinc la porumb

12,500

12,665

11,900

Caracteristici

11,500

Caracteristici

Cerinţe tehnice

11,000

Aspect

granule colorate

Aspect

granule colorate

10,500
10,000

Azot total

14%

Azot total

23%

P2O5 total

14%

P2O5 total

9%

P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

K2O solubil în apă

14%

K2O solubil în apă

SO3 solubil în apă

6%

CaO

1,5%

MgO

3%

MgO

1%

9,500
20:20+Zn

produs
produs
clasic Azomureş competitor

Lot experimental Tg Frumos, judeţul Iaşi; an agricol 2018
4 variante de fertilizare

produs
competitor

B

0,05%

Zn

0,05%

Conţinut de apă
Granulaţie

98

Cerinţe tehnice

11,400

9,000

La insuficienţa gravă, apare piticirea plantelor
şi vârfuri de creştere puternic îngălbenite.

NPK+Ca+Mg+B+Zn
23:9:9+1,5CaO+1MgO+0,05B+0,05Zn

12,500

12,000

Insuficienţa de zinc (Zn) duce la scăderea
producţiei, degradarea calităţii boabelor sau
fructelor, la apariţia unei cloroze în benzi
galben-albicioase la frunze.

NPK+Mg+S+B+Zn
14:14:14+3MgO+6SO3+0,05B+0,05Zn

Rezultate producţie porumb
13,000

www.azomures.com

max 0,5%
1-4 mm min 95%

Sorturile menţionate dar şi alte formule cu
microelemente, pot fi fabricate la comandă ,în
tranşe de min 1.500 tone.

9%

B

0,05%

Zn

0,05%

Conţinut de apă
Granulaţie

max 0,5%
1-4 mm min 95 %
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ECHIPA AZOMUREŞ

www.azomures.com
Consultanţi Tehnici Vânzări

Azomureş comercializează îngrăşăminte minerale
printr-un sistem de distribuţie stabil şi solid, care
acoperă toate regiunile agricole ale ţării. Sistemul
este format din 40 de distribuitori şi consignatari
direcţi, precum şi din numeroşi subdistribuitori ai
acestora.
Pentru a eficientiza costurile de transport,
precum şi livrările, îngrăşămintele Azomureş pot
fi achiziţionate exclusiv din această reţea de
distribuţie, nefiind posibile achiziţiile directe din
fabrică.
Azomureş pune la dispoziţia fermierilor o echipă
completă de consultanţi tehnici de vânzări (ingineri
agronomi) pregătiţi să îşi ofere sprijinul pentru
alegerea celor mai potrivite soluţii de fertilizare.
Echipa de manageri clienţi din cadrul Azomureş
gestionează relaţia cu distribuitorii existenţi şi
cu companiile care doresc sa devină distribuitori
Azomureş.

SM, MM, SJ, BH, AR, TM, CS
SM, MM, SJ, BH, AR, TM, CS

CJ, BN, MS, HD, AB, SB, BV, CV

Vass Lajos

CJ, BN, MS, HD, AB, SB, BV, CV

Sorin Stana

lajos.vass@azomures.ro
Tel: 0724.783.286

Cristian Anton

sorin.stana@azomures.ro
Tel: 0722.485.72

SV, BT, NT, IS, BC, VS, VN, GL, BZ, BR

Gabriel Nechita

gabriel.nechita@azomures.ro
Tel: 0730.645.743

MH, GJ, DJ, VL, OT, AG, TR, DB, GR, PH, IF, B

sristian.anton@azomures.ro
Tel: 0731340893

SV, BT, NT, IS, BC, VS, VN, GL, BZ, BR

MH, GJ, DJ, VL, OT, AG, TR, DB, GR, PH, IF, B

Daniel Irimia

Laurenţiu Ene

daniel.irimia@azomures.ro
Tel: 0744.393.705

laurentiu.ene@azomures.ro
Tel: 0722.374.874

IL, CL, CT, TL

IL, CL, CT, TL

Răzvan Dumitrescu
razvan.dumitrescu@azomures.ro
Tel: 0726.122.002
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Manageri Clienţi

Mădălina Popescu

madalina.popescu@azomures.ro
Tel: 0722. 273.057
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CONTACT
Adresă:
Strada Gheorghe Doja nr. 300
540237, Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, România
Telefon:
0040 265 253700
Fax:
0040 265 252627
E-mail:
Vânzări intern & Marketing
marketing@azomures.com
Informaţii generale
office@azomures.com
Biroul de presă
press.office@azomures.com

www.azomures.com

Gh. Doja 300, Tg. Mureş 540237
Mureş, România
0265 252 627
marketing@azomures.com

www.azomures.com

