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MESAJ PENTRU PARTENERI

CUPRINS

Stimaţi parteneri,
Ultimele 18 luni au fost departe de normalitate
pentru toată lumea, dar suntem ușuraţi că putem
spune că cea mai grea parte a trecut. Pandemia
de coronavirus dă semne că se apropie de final,
iar grija pentru sănătatea noastră și a celor din
jurul nostru a devenit parte a rutinei noastre
zilnice. Acum avem o armă puternică împotriva
pandemiei - vaccinul - care ne ajută să vedem o
lumină tot mai puternică la capătul tunelului.
Pe lângă pandemie, fermierii din sud-estul
Europei au fost nevoiţi să facă faţă unei secete
crunte în 2020, care a pus la încercare nu doar
culturile, ci și oamenii care le cultivă. Din fericire,
sezonul 2021-2022 are o perspectivă în general
favorabilă din punct de vedere meteorologic.
Nu doar vremea a fost volatilă! Pieţele agricole,
atât pentru culturi, cât și pentru inputuri, au
înregistrat fluctuaţii neașteptate ale preţurilor.
După ce am atins niveluri scăzute pe termen
scurt în vara anului 2020, am avut de-a face
cu o creștere foarte mare a costurilor materiilor
prime în ultimele 12 luni, creștere depășită doar
de preţurile la cereale care sunt pe un trend
la fel de ascendent. În timp ce balanţa este
până acum una pozitivă, nivelurile ridicate ale
preţurilor adaugă un risc considerabil lanţului
de aprovizionare, motiv pentru care este și mai
important să se urmărească o eficienţă maximă
în planificarea culturilor. Seminţele de calitate,
îngrășămintele aplicate corect, substanţele
fitosanitare asigură o cultură sănătoasă și o
producţie de înaltă calitate.
Încheiem așadar introducerea la catalogul de
produse Azomureș pentru anul agricol 20212022 subliniind încrederea noastră puternică în
principiul 4C care asigură utilizarea cu eficienţă
a îngrășămintelor. Alegerea corecta a tipului de
îngrășământ, a dozei, a momentului și a modului
de aplicare sunt vitale pentru a avea recolte
bogate. Consultanţii tehnici ai Azomureș vă stau
la dispoziţie cu recomandări pentru realizarea
unor planuri de fertilizare corecte și eficiente,
adaptate la specificaţiile culturilor dvs.
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DESPRE AZOMUREȘ

1962
începe producţia de
îngrășăminte la Azomureș
2012
Azomureș devine parte a
grupului elvețian Ameropa
100 ha
suprafața platformei

DESPRE AMEROPA

Fondată în 1948, în Elveția

Peste 100 de locații în 31 de țări

16 milioane
angajați și subcontractanți

2600
angajați și subcontractanți
Aproape 5000 de tone de
îngrășăminte produse zilnic
1,8 milioane
tone îngrășăminte produse anual
75%
din producție distribuită în România
25%
din producție la export
380 milioane EUR
cifra de afaceri în 2020

1,5 milioane
tone capacitate de depozitare cereale
16 milioane
de tone de îngrășăminte
comercializate anual
8 milioane
de tone de uree comercializate anual

7.3 miliarde CHF
cifra de afaceri în 2020

Cel mai important
producător de îngrășăminte din România
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Producem şi livrăm în mod sustenabil, îngrăşăminte
pentru agricultura de azi şi de mâine.
În ultimii ani, conceptul de sustenabilitate
a avut un rol extrem de important în
strategia de management din cadrul
grupului Ameropa. Azomureş se
situează într-o poziţie unică din care
poate susţine transformarea agriculturii
sustenabile într-o realitate, prin
îmbunătăţirea tehnologiilor de producţie a
îngrăşămintelor, dezvoltarea de produse
noi şi promovarea celor mai bune
practici agricole. Preocupările legate de
sustenabilitate stimulează crearea unor
obiective clare pentru a rezolva problema
siguranţei alimentare, a profitului în
ferme şi a impactului agriculturii asupra
mediului înconjurător.

Sănătate, siguranţă, securitate şi mediu (HSSE)
reprezintă valori cheie şi constituie o parte
integrantă a angajamentului companiei de a-şi
desfăşura activitatea în mod responsabil şi de a
atinge obiectivul „Zero Accidente”.

Azomureş se angajează să creeze
valoare pe termen lung pentru companie
şi părţile interesate, acordând atenţie
aspectelor economice, sociale şi de
mediu din cadrul comunităţilor în care
operează. Eforturile sunt direcţionate
către patru domenii prinicipale:

Angajator preferat
Azomureş îşi propune să devină un angajator
aflat în topul preferinţelor, prin crearea unui mediu
de lucru deschis şi transparent, promovarea
diversităţii şi oferirea multiplelor opţiuni de
dezvoltare a carierei.

Agricultură sustenabilă
reprezintă sistemul de agricultură care are ca
obiectiv principal furnizarea cantităţii necesare
de hrană pentru o populaţie în creştere, într-o
manieră economică, socială şi ecologică.
Azomureş contribuie la sustenabilitatea lanţului
de producere a alimentelor prin dezvoltarea de
noi produse în cadrul strategiei de inovaţie, cu
scopul de a susţine cele mai eficiente practici de
management şi aplicare corectă a îngrăşămintelor.

Eficienţa energetică
reprezintă o valoare cheie pentru Azomureş.
Compania îşi propune să cultive o cultură a
eficienţei energetice în cadrul organizaţiei, cu
scopul de a reduce emisiile de gaze cu efect de
seră (GHS).
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AN
UAN
NITROCALCAR (CAN)
AZOTAT DE CALCIU (CN)
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ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE CU AZOT
Azotul este unul din elementele fundamentale
ale vieţii plantelor, fiind responsabil pentru
dezvoltarea masei vegetale şi a sistemului
radicular, ambele prioritare în creşterea
producţiei. Are un impact major asupra
producerii vitaminelor şi acizilor organici şi
implicit asupra calităţii produselor vegetale,
îmbunătăţind conţinutul şi calitatea proteinelor.
Deficitul de azot conduce la încetinirea sau
chiar oprirea creşterii plantelor, la îngălbenirea
frunzelor şi la reducerea suprafeţei foliare,
scăzând drastic producţia la unitatea de
suprafaţă.
Azotul este furnizat plantelor sub trei forme:
nitric (NO3), amoniacal (NH4) și amidic (NH2).
Azotul nitric este disponibil plantei imediat
după aplicare datorită mobilităţii lui, care îl face
ușor de absorbit prin rădăcină, odată cu apa.
Azotul amoniacal are nevoie de timp pentru
a se transforma în sol în azot nitric, devenind
așadar disponibil plantei mai tarziu.
Toate îngrășămintele Azomureș (în afara de
uree care contine azot amidic) au un conţinut
echilibrat de azot nitric și amoniacal, asigurând
astfel disponibilitatea acestui nutrient esenţial
pentru o perioadă mai lungă după aplicare.
Îngrășămintele cu aport echilibrat de azot nitric și amoniacal – contribuie la maximizarea
asimilării de către plantă a nutrienţilor.
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TRANSFORMAREA
AZOTULUI ÎN SOL

Azot
Nitric
NO3
Azot
Amoniacal
NH4
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ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE CU AZOT UREE
Avantaje și recomandări:

Uree granulată
Conţinutul ridicat de azot (46%) îi acordă ureei granulate
un loc prioritar în utilizarea în agricultură, reprezentând
cea mai economică sursă de azot existentă.

Caracteristici tehnice
Granule albe

Aspect

• Dimensiunea granulei și greutatea
specifică permite o distribuţie în câmp de
până la 36 metri. În acest fel se obţine o
eficienţă economică mai bună, asociată
cu un randament mai mare al utilajului de
aplicare;
• Datorită azotului prezent în formă amidică
persistă în sol pentru o perioadă mai
lungă, însemnând o perioadă mai mare de
disponibilitate pentru plante;
• Nu determină acidifierea solului;

46%

Azot total

max 1,2%

Biuret
Alcalinitate, NH3

max 0,02%

Conţinut de apă

max 0,3%

Granulaţie

• Dozarea se face în funcţie de necesităţile
de consum ale plantei și producţia scontată.

2-5 mm min 95%

Formaldehida

max 0,4%

Densitate netasată

759 kg/m3

Ambalare

• Este recomandat încorporat în sol la
culturile prășitoare ca sursă fazială/
suplimentară de azot;

600 kg

Produsul este non ADR și satisface criteriile “CE îngrăşământ”.
Toleranţele admise faţă de concentraţia declarată de nutrienţi
respectă regulamentul CE 2003/2003 Anexa 2.
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ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE CU AZOT
Azotat de amoniu (AN)

Recomandări de utilizare:

Azotatul de amoniu este cel mai cunoscut și eficient îngrășământ simplu cu azot, printre
cele mai utilizate în agricultură. Produsul este disponibil în formă granulată sau prill.

• Are o bună solubilitate în apă;
• Conţine cele două forme nutritive ale
azotului (nitric şi amoniacal), asigurând
disponibilitatea pentru o perioadă mai lungă
pentru plante;
• Este sursa de azot cu cel mai rapid efect
asupra plantelor;
• Este pretabil atât aplicării la suprafaţă, cât
şi încorporat în sol, la toate culturile;
• Se recomandă ca îngrăşământ fazial cu
efecte cantitative, dar şi calitative la toate
culturile agricole şi horticole;
• Pe solurile puternic acide (cu pH < 5,5), la
aplicări multianuale (peste 3-4 ani) poate
cauza o acidifiere a solului, condiţii în care
fermierii ar trebui sa ia în calcul aplicarea
nitrocalcarului (CAN);
• Dozarea se face în funcţie de necesităţile
de consum ale plantei și producţia scontată.

Caracteristici tehnice

GRANULAT

PRILL

granule albe, slab colorate

granule albe, slab colorate

Azot total

33,5%

34%

Azot nitric

16,75%

17%

Azot amoniacal

16,75%

17%

pH

min 4,5

min 4,5

max 0,45%

max 0,45%

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

1 - 4 mm min 95%
sub 1 mm max 5%

Aspect

Conţinut de apă
Granulaţie

Restricţii în manipulare şi aplicare:
Ambalare

50 kg
600 kg

600 kg

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

AN

• Caracterul oxidant al nitratului de amoniu
impune necesitatea condiţiilor adecvate de
păstrare şi manipulare.
• Substanţa poate fi explozivă în contact
cu substanţe inflamabile sau organice,
sau dacă se află în spaţii închise în timpul
incendiului;
• Pentru mai multe detalii privind depozitarea
și manipularea în siguranţă consultaţi fișa
cu datele de securitate a produsului și
Ghidul de bune practici pentru depozitarea
îngrășămintelor în ferme, ambele disponibile
pe www.azomures.com și la distribuitori.

UAN

Îngrăşământ lichid UAN

Avantaje și recomandări:

Este un îngrăşământ lichid cu azot (32%)
care conţine toate cele trei forme nutritive
ale azotului provenite din azotat de amoniu
(N nitric și amoniacal) și uree (N amidic).

• Gradul de asimilare de către plante a azotului din UAN este net superior celorlalte
îngrăşăminte pe bază de azot;
• Dozare cu mai mare precizie comparativ cu îngrăşămintele solide cu azot;
• Contribuie semnificativ la creşterea calităţii produselor agricole;
• Se poate aplica și pe resturile vegetale tocate (mărunţite) înainte de încorporare;
• Se poate aplica uniform cu lucrările anterioare semanatului;
• Se poate aplica şi ca fertilizare fazială suplimentară, direct pe sol, 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 diuze speciale;
• Se poate aplica şi foliar, pe vegetaţie, în concentraţii de max 1,5% azot.

Caracteristici tehnice
Aspect
Azot total

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 1,30 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.

15

ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE CU AZOT

Avantaje și recomandări

Nitrocalcar granulat (CAN)

CAN este un îngrăşământ valoros pe bază de • Este îngrăşământul cu azot recomandat pentru
azotat de amoniu care conţine calciu (Ca) şi aplicarea pe solurile acide sau acidifiate;
magneziu (Mg) din dolomită introdusă în procesul
• Datorită calciului din compoziţie satisface
de producţie.
necesarul unor culturi mari consumatoare ale
acestui element (sfeclă de zahăr, rapiţă, floarea
Caracteristici tehnice
soarelui, cartof etc), compensează pierderile
Aspect
granule alb - crem de calciu din sol prin producţii, asigură calitate
produselor vegetale (legume, fructe, etc.);
Azot total

27%

Azot amoniacal

13,5%

Azot nitric

13,5%

CaO

7%

MgO

5%

pH

7,2

Conţinut de apă

ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE CU AZOTCN CN

CAN

Azotat de calciu (CN)

Avantaje şi recomandări:

Azotatul de calciu este un îngrăşământ granulat complet solubil recomandat
pentru culturile agricole cu un consum ridicat de calciu (Ca). Susţine în
acelaşi timp cultura şi cu azot (N).

• Are în componenţă 14% azot nitric
(cea mai eficientă sursă de azot pentru
creşterea plantelor);
• Contribuie la creșterea rezistenţei
la depozitare a produselor agricole şi
păstrarea pe termen mai lung (pe tulpină
şi/sau după recoltare) – tomate, pepeni,
cartof, castraveţi, fructe, flori, etc.
• Acest efect benefic pentru păstrarea
produselor se manifestă şi mai prompt
dacă plantele beneficiază şi de aportul
potrivit de S;
• Datorită solubilităţii foarte bune se
poate aplica prin fertirigare, în special
pentru culturile horticole (legumicultură,
floricultură, pomicultură, viticultură, etc.);
• În fertirigare este compatibil cu
majoritatea îngrăşămintelor lichide sau
solubile cu excepţia celor care conţin
sulfaţi sau fosfaţi (aceştia au solubilitate
mică, așadar precipită);
• Datorită formei granulate, poate fi
aplicat și prin împrăștiere la culturile
cultivate în câmp deschis;

Caracteristici tehnice
Aspect

granule albe, uşor colorate

Azot total

15,5%

• Magneziul prezent susţine fotosinteza, calitatea
producţiei, contribuie la valorificarea azotului;

Azot amoniacal

max 1,5%

Azot nitric

14%

• Este recomandat pentru aplicarea fazială/
suplimentară în cursul perioadei de vegetaţie;

CaO solubil în apă

26%

• Dozarea se face în funcţie de necesităţile de
consum ale plantei și producţia scontată.

Particule insolubile*

CNgg: <1000 ppm

CNag: >3000 ppm
Conţinut de apă

16.5%
min. 90% intre 2 si 5 mm

max 0,5 %

Dimensiunea particulelor
983,6 kg/m3

Densitate netasată

2-5 mm min 90%

Granulaţie

sub 1 mm max 5%
sub 0,5 mm max 3%

Ambalare

50 kg
600 kg
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max. 3% sub 0.5 mm
max. 5% sub 1 mm

pH

6 (±0.5)

Densitate netasată

1160 kg/cm3

* CNgg – greenhouse grade; CNfg - fertigation grade; CNag – agricultural grade

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

CNfg: 1000-3000 ppm

25 kg
600 kg

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

2

NPK 20:20:0
NPK 16:16:16
NPK 16:16:8
NPK 20:20:0 plusSULF
NPK 15:15:15 plusSULF
NPK 18:18:0 plusKIESERIT
NPK 14:14:14 plusKIESERIT
NPK 20:20:0 plusZINC

NPK 23:5:5+S+Mg
NPK 23:9:9+Mg+B+Zn
NPK 27:13,5:0
NPK 20:10:10
NPK 25:5:10

NPK 15:15:15
NPK 21:7:13
NPK 25:5:10
18
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ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE COMPLEXE
Îngrăşămintele minerale complexe de tip
NPK reprezintă cea mai bună alegere pentru
fertilizarea de bază la orice tip de cultură, pe
orice tip de sol.
Sunt adecvate şi pentru aplicare fazială
atunci când se dorește realizarea unei
scheme de fertilizare cu performanţă ridicată.

NPK-urile produse și comercializate de
Azomureș se împart în trei categorii:

Îngrășăminte complexe cu conţinut
echilibrat de elemente esenţiale pentru
fertilizarea de bază.

Îngrăşămintele complexe furnizează o
fertilizare raţională şi echilibrată, cea mai
eficientă în asigurarea unei stări de nutriţie
sănătoase, care contribuie semnificativ la
obţinerea unor produse agricole de calitate
superioară.

Îngrășăminte complexe cu conţinut ridicat de
azot pentru fertilizarea de bază sau fazială.

În comparaţie cu amestecurile de
îngrășăminte, nutrienţii principali (N, P,
K) precum și alţi nutrienţi (S, Mg, B, Zn,
etc.) sunt distribuiţi uniform în fiecare
granulă, asigurând o distribuţie omogenă a
elementelor nutritive în câmp.

Îngrășăminte complexe premium, în a
căror proces de producţie se utilizează ca
sursă de potasiu sulfatul de potasiu.
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Toate complexele Azomureș au la
bază azotatul de amoniu – o sursă
echilibrată de azot nitric disponibil
imediat și azot amoniacal disponibil
pentru o perioadă mai lungă de timp.
Azotul (N) este prezent în proportie de
40-50% sub formă nitrică și
50-60% sub formă amoniacală.
Fosforul (P) din NPK-urile Azomureș are
o disponibilitate ridicată pentru plante,
sub formă de ortho-fosfat solubil în apă și
disponibil imediat, și fosfat di-calcic solubil
în citrat de amoniu care permite plantelor
să declanșeze activ disponibilitatea
fosforului atunci când este necesar.
Prezenţa nutrientului în cele două forme
asigură o mai mare disponibilitate pe
termen lung pentru culturi.
Potasiul (K) are două surse alternative
– SOP (sulfat de potasiu) sau MOP
(clorură de potasiu). Sortimentele cu
MOP se pretează tuturor culturilor, în
timp ce cele cu SOP reprezintă varianta
premium, cu aport suplimentar de sulf
și total lipsite de clor.
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ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE COMPLEXE

Fertilizarea de bază este prima fertilizare care
se aplică culturii, odată cu pregătirea solului
sau cu semănatul.

Fertilizant mineral solid, neaglomerabil a cărui
acţiune fertilizantă este datorată conţinutului
ridicat şi echilibrat al elementelor care îl
compun, azot (N) şi fosfor (P).

O fertilizare de bază omisă, realizată
necorespunzător sau inconsistent cu
un amestec, poate determina răsărirea
neuniformă sau plante cu rezistenţă scăzută
la boli, dăunători și condiţii climatice mai puţin
favorabile.
Acesta este motivul pentru care
consultanţii Azomureș recomandă utilizarea
îngrășămintelor complexe cu conţinut
echilibrat de azot, fosfor și potasiu din
categoria AZOStart la fertilizarea de bază.
Pe lângă azot, care este elementul esenţial
în dezvoltarea oricărei forme de viaţă,
complexele din categoria AZOStart vin și cu
un conţinut echilibrat de fosfor – element
important pentru creșterea plantelor și
a rădăcinilor - și potasiu, care determină
rezistenţa plantelor la secetă și îngheţ.
Echilibrul dintre azotul nitric și amoniacal
și solubilitatea bună în apă şi acid citric
a fosforului, le atribuie sortimentelor din
categoria AZOStart calitatea de fertilizant de
tip starter, ceea ce susţine o răsărire uniformă
a semănăturilor.
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Caracteristici tehnice
granule colorate

Aspect

Categoria de produse
AZOStart conţine
îngrășăminte de
tip NPK cu nutrienţi
esenţiali, precum
și specialităţi
îmbogăţite cu alte
macro și micro
elemente – plusSULF,
plusKISERIT și
plusZINC.

Azot total

20%

Azot nitric

8,7%

Azot amoniacal

11,3%

P2O5 total

20%

P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%
min 4,5

pH
Conţinut de apă

max 0,5%

Granulaţie

1-4 mm min 95%

Densitate netasată

Ambalare

1033 kg/m3

50 kg
600 kg
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ÎNGRĂŞĂMINTE
MINERALE
COMPLEXE
ÎNGRĂŞĂMINTE
MINERALE
COMPLEXE

Este un fertilizant complex care conţine cele
trei elemente esenţiale nutriţiei plantelor. 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.
Caracteristici tehnice
granule colorate

Aspect
Azot total

16%

Azot nitric

7,2%

Azot amoniacal

8,8%

Caracteristici tehnice
Aspect

granule colorate

Azot total

16%

Azot nitric

7%

Azot amoniacal

9%

P2O5 total

16%

P2O5 solubil în apă

63%
98%

P2O5 total

16%

P2O5 solubil în acid citric 2%

P2O5 solubil în apă

63%

K2O solubil în apă-din clorură de potasiu

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

pH

K2O solubil în apă-din clorură de potasiu

16%

pH

min 4,5

Conţinut de apă

max 0,5%

min 4,5

Granulaţie
Conţinut de apă

1-4 mm min 95%

Densitate netasată

24

1-4 mm min 95%

max 0,5%

Granulaţie

Ambalare

8%

50 kg
600 kg

Ambalare

50 kg
600 kg

1061 kg/m3
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plus SULF
Sulful 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. Sulful
ajută la reducerea pierderilor de nutrienţi și are rol de
catalizator pentru absorbţia de azot.

Caracteristici tehnice

Un rol important în determinarea necesarului
de sulf al unei culturi îl are raportul dintre acest
nutrient și azot. Studiile în domeniu arată că în cazul
celor mai multe plante un raport N:S de 12:1 oferă
culturii suficient sulf pentru completarea nutriţiei
dar și pentru potenţarea efectului azotului. Există
bineînţeles și culturi care sunt consumatoare mai
mari de sulf, precum rapiţa, care are nevoie de un
raport N:S de 7:1.
Dacă canitatea de sulf necesară majorităţii culturilor
nu este semnificativă în raport cu azotul, calitatea
sursei din care provine elementul are o importanţă
majoră. Pentru a fi imediat disponibil plantelor, sulful
trebuie administrat sub formă de sulfat. Acesta se
introduce în compoziţia îngrășămintelor fie prin
adaosul de sulfat de amoniu – proces care modifică
raportul dintre azotul nitric și cel amoniacal în
formula finală - fie prin adaosul de sulfat de calciu.
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20%

Azot total

Aprovizionarea cu sulf este scăzută mai ales în
solurile acide, solurile ușoare sau nisipoase și
solurile cu conţinut scăzut de humus. Culturile au
așadar nevoie de o suplimentare cu sulf înainte de a
ajunge la perioada de consum maxim.
Pentru sezonul de toamna 2021 Azomureș a
dezvoltat categoria de produse plusSULF, obţinute
prin adăugarea sulfatului de calciu în procesul de
producţie a celor mai utilizate dintre îngrășămintele
complexe pentru fertilizarea de bază.

granule colorate

Aspect

În cazul categoriei
plus SULF Azomureș
plusSULF,
utilizează ca materie
primă sulfatul de calciu
(provenit din România),
păstrând intact raportul
dintre azotul nitric și cel
amoniacal în forma finală.

Azot nitric

11,30%

Azot amoniacal

8,70%

P2O5 total

20%

P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

SO3 solubil în apă

5%

CaO

8%

pH

min 4,5

Conţinut de apă

max 0,5%

Granulaţie

1-4 mm min 95%

Densitate netasată

Ambalare

50 kg
600 kg

1093 kg/m3
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Caracteristici tehnice
Aspect

-

Azot total

15%

Azot nitric

8,50%

Azot amoniacal

6,50%

P2O5 total

15%

P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

K2O solubil în apă-din clorură de potasiu

15%

SO3 solubil în apă

4%

CaO

6%
min 4,5

pH

max 0,5%

Conţinut de apă

1-4 mm min 95%

Granulaţie
Densitate netasată

Ambalare

28

50 kg
600 kg

1081 kg/m3

Produsele din categoria plusKIESERIT sunt îngrășăminte
complexe, provenite din îmbogăţirea cu Mg+S din kieserit
a unor sortimente Azomureș populare pentru fertilizarea
de bază. Eficacitatea acestei categorii este determinată
de prezenţa echilibrată a elementelor esenţiale (N, P, K) şi
potenţarea acestora prin complementaritate de Mg şi S.
Kieseritul, materia primă utilizată în procesul de producţie
a categoriei de îngrășăminte plusKIESERIT, este o rocă
naturală și reprezintă o formă solubilă de sulfat de
magneziu, având 55%SO3 şi 27%MgO. Are pH neutru și oferă
culturii magneziu (Mg) şi sulf (S) într-o formă care poate să
fie preluată imediat de către plante.

Categoria plusKIESERIT
este recomandată
pentru fertilizarea de
bază la culturile care
consumă pe lângă
nutrienţii principali și
Mg și S. Sortimentele din
această categorie au
un efect benefic asupra
conţinutului şi calităţii
proteinelor, uleiurilor
vegetale și glucidelor.
Prezenţa S potenţează
efectul azotului, dar şi al
Mg în fotosinteză.
29
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Caracteristici tehnice

Caracteristici tehnice
Aspect

granule colorate

Azot total

18%

Azot nitric

7,8%

Azot amoniacal

10,2%

P2O5 total

18%

P2O5 solubil în apă

63%

SO3 solubil în apă

10%

MgO

5%

pH

Aspect

granule colorate

Azot total

14%

Azot nitric

6,5%

Azot amoniacal

7,5%

P2O5 total

14%

P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

K2O solubil în apă

14%

SO3 solubil în apă

7%

MgO

4%

min 4,5

Conţinut de apă

max 0,5%
min 4,5

pH

Granulaţie

1-4 mm min 95%

Densitate netasată

Ambalare

50 kg
600 kg

1135 kg/m

Conţinut de apă

1-4 mm min 95%

Granulaţie
Densitate netasată

Ambalare

30

max 0,5%

3

50 kg
600 kg

1116 kg/m3
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Utilizarea fertilizanţilor solizi cu zinc
în compoziţie determină creșteri ale
producţiilor agricole. O bună aprovizionare
cu zinc favorizează creşterea conţinutului
de triptofan, precursor cunoscut al auxinei,
și este un important activator al unor
sisteme enzimatice în care acţionează o
multitudine de metaloenzime.
Deficitul de zinc 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 cele mai sensibile culturi la lipsa din
nutriţie a zincului.

Caracteristici tehnice
Aspect

Categoria plusZINC
conţine îngrășăminte
minerale complexe cu
conţinut echilibrat de
elemente esenţiale și
adaos suplimentar de zinc
din oxid de zinc, destinate
fertilizării faziale.

granule colorate

Azot total

20%

Azot nitric

8,7%

Azot amoniacal

11,3%

P2O5 total

20%

P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

Zn

0,05%

pH

min 4,5

Conţinut de apă

max 0,5%

Granulaţie

1-4 mm min 95%

Densitate netasată

Ambalare

32

1029 kg/m3

50 kg
600 kg
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Pe fondul unor fertilizări de bază de tip
NP/NPK, s–a dovedit că aceste sortimente
sunt eficiente în sporirea efectului
azotului susţinut prin complementaritate
de prezenţa fosforului pe tot parcursul
ciclului vegetal.

Fertilizant fazial care prin complexitate şi
interacţiunea dintre elementele constituente
(raportul N/S) asigură calitatea producţiei, dar
şi protecţie ecologică de durată.

Caracteristici tehnice

Avantajele şi beneficiile obţinute prin
utilizarea NPK-urilor cu concentraţie
ridicată de azot, din categoria AZOGrow
în fertilizarea fazială influenţează benefic
calitatea și cantitatea producţiei.
Alegerea sortimentului trebuie făcută
în funcţie de tipul de cultură și de
necesarul acesteia de elemente și în
funcţie de fertilizarea aplicată la bază.
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Aspect

Categoria de produse
AZOGrow cuprinde
îngrăşăminte minerale
de tip NPK, respectiv
NPK+Microelemente
şi NPK+Polisulfaţi, cu
conţinut ridicat de
azot. Sunt destinate
în principal fertilizării
faziale în vegetaţie. Au
o eficienţă superioară
îngrășămintelor simple
cu azot prin coeficienţi
mai ridicaţi de utilizare a
substanţei active.

granule colorate

Azot total

23%

Azot nitric

11,30%

Azot amoniacal

11,70%

P2O5 total

5%

P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

K2O solubil în apă din clorura de potasiu

5%

CaO

4%

MgO

1,30%
10%

SO3
Conţinut de apă

max 0,5%

Granulaţie

1-4 mm min 95%

Densitate netasată

Ambalare

1041 kg/m3

50 kg
600 kg
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Caracteristici tehnice
Aspect

granule colorate

Azot total

23%

Azot nitric

11%

Azot amoniacal

12%
9%

P2O5 total
P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

K2O solubil în apă din clorura de potasiu
CaO

1,5%

MgO

1%

B

0,05%

Zn

0,05%
max. 0,5 %

Conţinut de apă

1-4 mm min 95%

Granulaţie
Densitate netasată

Ambalare

36

9%

50 kg
600 kg

973 kg/m

3

Fertilizant mineral solid, cu acţiune fertilizantă
datorată conţinutului ridicat de azot N (27%),
conţinutului mediu de fosfor (P), dar şi raportului
favorabil azotului.

Caracteristici tehnice
Aspect

granule colorate

Azot total

27%

Azot nitric

12,60%

Azot amoniacal

14,40%

P2O5 total

13,50%

P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

pH

min 4,5

Conţinut de apă

max 0,5%

Granulaţie

1-4 mm min 95%

Densitate netasată

Ambalare

990 kg/m3

50 kg
600 kg
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ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE COMPLEXE

Caracteristici tehnice

Caracteristici tehnice
granule albe, uşor colorate

Aspect
Azot total

20%

Azot total

25%

Azot nitric

8,70%

Azot nitric

12%

Azot amoniacal

11,30%

Azot amoniacal

13%

P2O5 total

10%

P2O5 total

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 clorura de potasiu

10%

K2O solubil în apă din clorura de potasiu

10%

pH

min 4,5

Conţinut de apă

max 0,5%

Granulaţie

1-4 mm min 95%

Densitate netasată

Ambalare

38

granule albe, uşor colorate

Aspect

50 kg
600 kg

1023 kg/m3

5%

min 4,5

pH
Conţinut de apă

max 0,5%

Granulaţie

1-4 mm min 95%

Densitate netasată

Ambalare

1007 kg/m3

50 kg
600 kg
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SOP este o sursă de potasiu de calitate
premium. Conţine două substanţe
nutritive esenţiale pentru culturi: potasiu
și sulf. Utilizarea îngrășămintelor cu
SOP îmbunătăţește atât calitatea,
cât și randamentul culturilor, și face
plantele mai rezistente la secetă,
îngheţ, dăunatori și boli. SOP are efecte
benefice și asupra aspectului și gustului
produselor agricole și poate îmbunătăţi
capacitatea unei plante de a absorbi
nutrienţi precum fosforul și fierul.
SOP nu conţine clor și, prin urmare,
are un indice de salinitate mult mai
mic decât MOP. Acolo unde solurile
sunt saline sau sodice și unde apa de
irigare poate avea niveluri ridicate de
clorură, SOP este sursa preferată de
potasiu.
În situaţiile în care seminţele sau
răsadurile sunt puse în contact direct
cu îngrășământul, SOP este mult mai
puţin probabil să provoace arderea
rădăcinilor plantelor.
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Caracteristici tehnice
granule colorate

Aspect
Azot total

15%

Azot nitric

8,3%

Azot amoniacal

6,7%

P2O5 total

15%

P2O5 solubil în apă

63%

P2O5 solubil în acid citric 2%

98%

AZOSOP sunt îngrășăminte

K2O solubil în apă din sulfat de potasiu

15%

complexe de tip NPK în a

SO3 solubil în apă

căror proces de fabricaţie

pH

se utilizează ca sursă de

Conţinut de apă

potasiu sulfatul de potasiu.

Granulaţie

Îngrășămintele din această

Densitate netasată

Sortimentele din categoria

categorie beneficiază
așadar și de un aport

Ambalare

13,5%
min 4,5
0,5%
1-4 mm min 95%
1081 kg/m3

50 kg
600 kg

semnificativ de sulf.
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Caracteristici tehnice

Caracteristici tehnice
Aspect

granule colorate

granule albe, uşor colorate

Azot total

21%

Azot total

25%

Azot nitric

11%

Azot nitric

12%

Azot amoniacal

10%

Azot amoniacal

13%

P2O5 total

7%

P2O5 total

5%

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 sulfat de potasiu

13%

K2O solubil în apă din sulfat de potasiu

10%

SO3 solubil în apă

11,7%

pH

min 4,5

Conţinut de apă

0,5%

Granulaţie

1-4 mm min 95%

Densitate netasată

Ambalare
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Aspect

50 kg
600 kg

1073 kg/m3

SO3 solubil în apă

9%

pH

min 4,5

Conţinut de apă

0,5%

Granulaţie

1-4 mm min 95%

Densitate netasată

Ambalare

1002 kg/m3

50 kg
600 kg
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CAPITOLUL
PRINCIPIUL 4C

3
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IMPORTANŢA
ANALIZEI DE SOL
EXEMPLE DE SCHEME
DE FERTILIZARE
GRÂU
RAPIŢĂ
PORUMB
FLOAREA SOARELUI
SFECLĂ DE ZAHAR
CARTOF
SOIA
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4C - Conceptul aplicării
corecte a îngrășămintelor
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, de a asigura
creşterea eficienţei economice a
fermelor agricole concomitent cu
prezervarea mediului înconjurător.
Pe lângă preocuparea constantă
pentru diversificarea sortimentelor
de îngrășăminte și livrarea unor
produse de calitate superioară,
în conformitate cu tehnologiile
agricole, Azomureș dorește să fie
un partener de încredere pentru
fermieri și pe partea de consultanţă
în aplicarea corectă a fertilizanţilor.
Astfel, Azomureș promovează
conceptul 4C - patru reguli de
aplicare CORECTA a îngrășămintelor.
Regulile sunt general valabile, dar
vor fi aplicate în funcţie de condiţiile
specifice de sol, climă, sistem de
cultură și tehnologie agricolă.
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Tipul CORECT de fertilizant
asigură o nutriţie echilibrată ţinând
cont de nivelul de aprovizionare din
sol și compoziţia chimică a acestora,
sub forma accesibilă plantelor.
Doza CORECTĂ
se stabilește în funcţie de nivelul de
aprovizionare al solului și consumul
specific al plantelor.
Momentul CORECT
al aplicării se stabilește în funcţie de
nivelul de aprovizionare al solului,
absorbţia elementelor nutritive,
fazele de vegetaţie, riscul pierderii de
nutrienţi și tehnologia aplicată.
Modul CORECT
de aplicare se stabilește în funcţie
de dinamica sistemului radicular
al plantei și absorbţia elementelor
nutritive, pentru a răspunde nevoilor
specifice plantelor și a diminua riscul
pierderilor de elemente nutritive.
Conceptul 4C oferă o bază știinţifică
pentru a evalua corect necesarul de
nutrienţi, contribuind la practicarea
unei agriculturi sustenabile, cu
abordarea unor obiective economice,
sociale și ecologice.

Analiza solului şi importanţa ei
Pentru a oferi soluţii optime de fertilizare,
Azomureş recomandă efectuarea analizelor de sol,
pentru o mai bună înţelegere a profilului solului!
În elaborarea unui plan de fertilizare eficient
ar trebui să se ţină cont de consumul specific
de nutrienţi al fiecărui tip de cultură, cultura
premergătoare, producţia scontată și indicatorii
agrochimici ai fertilităţii solului care rezultă din
cartarea agrochimică sau analiza de sol.
Prin analiza de sol se determină capacitatea
relativă 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 și micronutrienţi. Pe baza rezultatelor
cartării se stabilește programul de corectare a
reacţiei solului (amendare) și de fertilizare.
Se recomandă repetarea cartării agrochimice
la fiecare 3-4 ani, fiind posibilă astfel urmărirea
și chiar dirijarea evoluţiei însușirilor solurilor
analizate pe termen lung.
Pentru mai multe detalii privind prelevarea
probelor de sol și unităţile care realizează analizele
specifice, fermierii pot contacta consultanţii
tehnici Azomureș.
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NUTRIŢIA CULTURII DE GRÂU

EXEMPLE DE SCHEME DE
FERTILIZARE CARE CUPRIND
SORTIMENTE AZOMUREȘ
Schemele de fertilizare prezentate reprezintă o serie de
exemplificări pentru utilizarea îngrășămintelor produse și
comercializare de Azomureș.
Pentru întocmirea unui plan de fertilizare optim trebuie
ţinut cont de o serie de factori care pot influenţa decisiv
cantitatea și calitatea producţiei agricole.
• Lucrările efectuate
• Planta premergătoare
• Tipul de sol și starea acestuia
• pH-ul solului
• Conţinutul de humus
• Aprovizionarea solului cu principalele

elemente nutritive
• Potenţialul genetic al soiului/hibridului
ce urmează a fi semănat
• Producţia scontată
Pentru recomandări adaptate fermei dumneavoastră,
contactaţi un consultant tehnic Azomureș!

Tipul de
schemă de
fertilizare
STANDARD
Recomandată pentru
solurile acide până
la neutre.
ÎMBUNĂTĂŢITĂ
Aport substanțial de S și
fracție de P și K la prima
aplicare fazială la ieșirea
din iarnă. Indicată pentru
terenuri acide pâna la
neutre (sau cu pH < 7,2).

STANDARD
Cu aport de S la fertilizarea
de bază recomandată pe
soluri cu pH>7,2.

ÎMBUNĂTĂŢITĂ
Aport substanțial de S
la fertilizarea de bază și
fertilizarea fazială 1, aport
de P și K la fertilizarea
fazială 1, cu utilizare pe
orice tip de sol.

ÎMBUNĂTĂŢITĂ
Un conținut echilibrat
ăntre principalele elemente
nutritive - N, P, K, cu aport
substanțial de S și Mg.
Se poate utiliza pe orice
tip de sol.

Fertilizare de bază:
la pregătirea
patului germinativ

Fertilizare fazială 1:
la ieșirea din iarnă/
reluarea vegetației

Fertilizare fazială 2:
până la apariția
frunzei stindard

350 kg

Uree
150 kg

CAN
150 kg

CAN

350 kg

350 kg

250 kg

200 kg

AN

AN

180 kg

120 kg

AN

350 kg

250 kg

150 kg

Uree

350 kg

250 kg

120 kg

*Cantități exprimate în substanță comercială pe hectar.
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UTILIZAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR MINERALE AZOMUREȘ
NUTRIŢIA CULTURII DE RAPIŢĂ
Tipul de
schemă de
fertilizare

Fertilizare de bază:
la pregătirea
patului germinativ

STANDARD
Recomandată pentru
solurile acide până
la neutre.

400 kg
ÎMBUNĂTĂŢITĂ
Cu aport de S și Mg la
fertilizarea de bază, B și Zn
la prima aplicare fazială,
plus o fracție de P și K.
Recomandată pentru
terenuri acide până la
neutre (pH<7,5).
ÎMBUNĂTĂŢITĂ
Cu aport substanțial de S,
atât la fertilizarea de bază,
cât și la prima fertilizare
fazială, cu utilizare pe orice
tip de sol, cu un conținut de
K mediu spre foarte mare.

NUTRIŢIA CULTURII DE PORUMB
Fertilizare fazială 1:
la ieșirea din iarnă/
reluarea vegetației

Fertilizare fazială 2

Uree

CAN

150 kg

150 kg

CAN

400 kg

250 kg

250 kg

STANDARD
Destinată terenurilor bine
aprovizionate cu K, cu pH
ușor acid spre neutru.

STANDARD
Destinată terenurilor cu o
aprovizionare slabă cu K
și pretabilă la orice
pH al solului.

200 kg

AN

300 kg

Tipul de
schemă de
fertilizare

ÎMBUNĂTĂŢITĂ
Cu aport de B și Zn aplicate
la semănat, destinată
terenurilor cu o bună
aprovizionare cu P.

120 kg

ÎMBUNĂTĂŢITĂ
Fertilizare completă cu toate
elementele nutritive, cu
aport de B și Zn aplicate la
prima fertilizare fazială.

*Cantități exprimate în substanță comercială pe hectar.
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Fertilizare de bază:
la pregătirea
patului germinativ

Fertilizare cu semănatul

200 kg

200 kg

Fertilizare fazială 1:
la prășit,
stadiul 4-6 frunze

Fertilizare fazială 2:
după stadiul de
8 frunze

CAN

AN

250 kg

250 kg

UREE

250 kg

200 kg

200 kg

AN

300 kg

250 kg

200 kg

AN

250 kg

200 kg

200 kg

100 kg

*Cantități exprimate în substanță comercială pe hectar.
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UTILIZAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR MINERALE AZOMUREȘ
NUTRIŢIA CULTURII DE FLOAREA SOARELUI
Tipul de
schemă de
fertilizare
STANDARD
Conținut echilibrat de
N, P si K, cu adaos de
S și Mg din kieserit la
fertilizarea de bază.

Fertilizare de bază:
la pregătirea patului germinativ

300 kg

NUTRIŢIA CULTURII DE SFECLĂ DE ZAHĂR

Fertilizare cu semănatul

250 kg

ÎMBUNĂTĂŢITĂ
Cu aport de B și Zn
la semănat.

ÎMBUNĂTĂŢITĂ
Fertilizare echilibrată,
cu aport substanțial
de S la semănat.

250 kg

300 kg

300 kg

300 kg

*Cantități exprimate în substanță comercială pe hectar.
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Tipul de
schemă de
fertilizare
STANDARD
Se recomandă utilizarea
NPK 14:14:14 plusKIESERIT
pentru conținutul de S și
Mg, elemente nutritive
importante la cultura de
sfeclă de zahăr.
ÎMBUNĂTĂŢITĂ
Fertilizare completă cu S
și Mg din NPK 14:14:14
plusKIESERIT la pregătit
patul germinativ, B și Zn
din NPK 23:9:9+Mg+B+Zn
aplicat la semănat și un
aport însemnat de Ca din
azotat de calciu (CN) la
fertilizarea în vegetație.

Fertilizare de bază:
la pregătirea
patului germinativ

Fertilizare cu semănatul

Fertilizare fazială
în vegetație

CAN

400 kg

250 kg

200 kg

CN

500 kg

300 kg

200 kg

*Cantități exprimate în substanță comercială pe hectar.
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UTILIZAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR MINERALE AZOMUREȘ
NUTRIŢIA CULTURII DE SOIA

NUTRIŢIA CULTURII DE CARTOF
Tipul de
schemă de
fertilizare

Fertilizare de bază:
la pregătirea
patului germinativ

Fertilizare fazială 1:
cu plantatul

STANDARD

CAN
250 kg

600 kg
ÎMBUNĂTĂŢITĂ
Se recomandă utilizarea
NPK 14:14:14 plusKIESERIT
pentru conținutul de S și
Mg și a azotatului de calciu
(CN) pentru conținutul
substanțial de Ca.
ÎMBUNĂTĂŢITĂ
Aport substanțial de S din
NPK 14:14:14 plusKIESERIT
aplicat odată cu semănatul
și din NPK 23:5:5+S+Mg
recomandat a fi aplicat la
bilonare.

CN

400 kg

300 kg

*Cantități exprimate în substanță comercială pe hectar.
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Fertilizare fazială 2:
la bilonare

350 kg

350 kg

200 kg

300 kg

Tipul de
schemă de
fertilizare
STANDARD
Cu aport de S la fertizilarea
de bază. Se recomandă
utilizarea azotatului de
amoniu pentru terenuri
cu pH > 7.2.

ÎMBUNĂTĂŢITĂ
Aport de S atât la ferilizarea
de bază cât și la fazială;
se poate utiliza pe orice
tip de sol.

ÎMBUNĂTĂŢITĂ
Aport substanțial de Ca
din azotat de calciu (CN)
aplicat la pregătirea patului
germinativ, și S din
NPK 15:15:15 SOP aplicat
odată cu semănatul.

Fertilizare de bază:
la pregătirea patului germinativ/
sau odată cu semănatul

Fertilizare fazială:
cu semănatul/sau de la
3-4 frunze desfăcute până la
2-4 lăstari laterali

AN

200 kg

100 kg

250 kg

150 kg

CN
200 kg

NPK 15:15:15 SOP

250 kg

*Cantități exprimate în substanță comercială pe hectar.
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ECHIPA DE VÂNZĂRI AZOMUREȘ

Consultanţi Tehnici Vânzări

Manageri Clienţi

CJ, BN, MS, HD, AB, SB, BV, CV
SM, MM, SJ, BH, AR, TM, CS

Azomureş comercializează îngrăşăminte
minerale printr-un sistem de distribuţie
stabil şi solid, care acoperă toate regiunile
agricole ale ţării. Sistemul este format din
distribuitori și consignatari direcţi, precum
şi din numeroşi subdistribuitori ai acestora.

Vass Lajos

lajos.vass@azomures.com
Tel: 0724.783.286

Sorin Stana

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.

Gabriel Nechita

gabriel.nechita@azomures.com
Tel: 0730.645.743

Cristian Anton

sorin.stana@azomures.com
Tel: 0722.485.722

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

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.

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

cristian.anton@azomures.com
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.com
Tel: 0744.393.705

laurentiu.ene@azomures.com
Tel: 0722.374.874

MH, GJ, DJ, VL, OT, AG, TR, DB, GR, PH, IF, B
IL, CL, CT, TL

IL, CL, CT, TL

Răzvan Dumitrescu
Echipa de manageri clienţi din cadrul
Azomureş gestionează relaţia cu
distribuitorii existenţi şi cu companiile care
doresc să devină distribuitori Azomureş.

razvan.dumitrescu@azomures.com
Tel: 0726.122.002

Mădălina Popescu

madalina.popescu@azomures.com
Tel: 0722. 273.057

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

Bogdan Dumitre

bogdan.dumitre@azomures.com
Tel: 0723.110.956
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Gh. Doja 300, Tg. Mureş 540237
Mureş, România
0265 252 627
office@azomures.com
www.azomures.com
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