
proporţie de 40-50% sub formă nitrică și 50-60% sub formă 
amoniacală. 

Conţinutul de fosfor (P) din îngrășămintele minerale 
Azomureș este disponibil integral plantelor, fiind prezent în 
două forme: ortho-fosfat solubil în apă, disponibil imediat, și 
fosfat di-calcic solubil în acizi organici slabi (ex.: acid citric) 
care permite disponibilizarea și absorbţia activă a fosforului 
când fazele de vegetaţie cu nevoi specifice ridicate în acest 
element o impun. Astfel, cele două forme de fosfaţi asigură 
aprovizionarea culturii pe termen lung fiind disponibile pe 
toată perioada de vegetaţie.
 
Echilibrul între azotul nitric și cel amoniacal cât și foarte buna 
solubilitate a fosforului în apă și în acid citric, le atribuie 
sortimentelor din categoria AZOStart calitatea de fertilizant 
de tip starter, ceea ce înseamnă că asigură răsărirea 
uniformă a semănăturilor. 

Fertilizarea de bază este prima fertilizare care se aplică unei 
culturi vegetale. Se execută odată cu pregătirea patului 
germinativ sau cu semănatul. O fertilizare de bază omisă, sau 
realizată necorespunzător, poate determina răsărire 
neuniformă sau plante cu rezistență scazută la condiții 
climatice mai puțin favorabile, boli și dăunători, factori care 
duc într-un final la o scădere drastică de producţie și de 
calitate.

Acesta este motivul pentru care consultanţii Azomureș 
recomandă utilizarea îngrășămintelor complexe cu conţinut 
echilibrat de elemente nutritive din categoria AZOStart la 
fertilizarea de bază. 

Toate sortimentele de îngrășăminte complexe 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 

O cultură excepţională are nevoie de un START pe măsură! 
Dă STARTUL anului agricol cu cea mai eficientă combinaţie de azot(N) și fosfor (P), 

PLUS alţi nutrienţi esenţiali (Mg, S, Zn).

NPK 20:20:0
plusSULF plusZINC

plusKIESERIT



Aspect

Azot total

Azot nitric

Azot amoniacal

P
2
O

5
 total

P
2
O

5
 solubil în apă

P
2
O

5
 solubil în acid citric 2%

pH

Conţinut de apă

Granulaţie

Densitate netasată

granule colorate

20%

8,7%

11,3%

20%

63%

98%

min 4,5

max 0,5%

1-4 mm min 95%

1033 kg/m3

Caracteristici tehnice NPK 20:20:0

50 kg
600 kg

Ambalare

NPK 20:20:0
plusSULF

Fertilizant mineral solid, neaglomerabil, la care acţiunea 
fertilizantă este datorată concentraţiei ridicate și echilibrate a 
elementelor nutritive conţinute, azot și fosfor. Este unul dintre 
cele mai populare produse Azomureș. Este recomandat 
pentru fertilizarea de bază la toate culturile care nu necesită o 
suplimentare cu potasiu. 

Produs obţinut prin îmbogăţirea cu sulf din sulfat de calciu a 
sortimentului clasic NPK 20:20:0. 

Sulful are un rol important în nutriţia plantelor, favorizând 
creșterea vegetativă, fotosinteza, rezistenţa la ger, 
cicatrizarea rănilor, germinarea seminţelor. Prin influenţa 
decisivă asupra sintezei mai multor aminoacizi și proteine cu 
sulf, esenţiale metabolismului vegetal și uman, 
îmbunătăţește calitatea produselor vegetale. Sulful ajută la 
reducerea pierderilor de nutrienţi prin o mai bună valorificare a 
lor de către plante, având și rol de catalizator asupra 
proceselor de metabolizare a azotului nitric.

De regulă solurile acide, solurile ușoare sau nisipoase și cele 
cu conţinut scăzut de humus sunt slab aprovizionate cu sulf. 
Culturile au așadar nevoie de o suplimentare cu sulf cu mult 
înainte de a ajunge la perioada de consum maxim.

Caracteristici tehnice NPK 20:20:0 plusSULF

Aspect

Azot total

Azot nitric

Azot amoniacal

P
2
O

5
 total

P
2
O

5
 solubil în apă

P
2
O

5
 solubil în acid citric 2%

SO
3 
solubil în apă

CaO

pH

Conţinut de apă

Granulaţie

Densitate netasată

granule colorate

20%

8,7%

11,3%

20%

63%

98%

5%

8%

min 4,5

max 0,5%

1-4 mm min 95%

1093 kg/m3

50 kg
600 kg

Ambalare



NPK 18:18:0
plusKIESERIT

Îngrășământ complex derivat din sortimentul NPK 20:20:0, cu 
5% MgO și 10% SO

3
 din kieserit. Eficacitatea produsului este 

determinată de prezenţa echilibrată a azotului și fosforului, și 
potenţarea acestora prin efectul de complementaritate cu 
magneziu și sulf.

Kieseritul, materia primă utilizată în procesul de producţie a 
categoriei de îngrasaminte plusKIESERIT, este o rocă naturală 
și reprezintă o formă solubilă de sulfat de magneziu, având 
55% SO

3
 şi 27% MgO. Oferă culturii magneziu și sulf în forme 

care pot fi preluate imediat de către plante. Având pH neutru 
nu afectează pH-ul solului.

Este recomandat ca fertilizant de bază la culturi mari 
consumatoare de nutrienţi, și la cele pretenţioase faţă de 
magneziu și sulf. Este eficient și cu aplicare fazială/ 
suplimentară la rapiţă, floarea soarelui, legume, având efecte 
pozitive asupra conţinutului în uleiuri vegetale cât și asupra 
calităţii proteinelor și glucidelor. 

Prezenţa sulfului potenţează efectul azotului, dar și al 
magneziului în procesele de fotosinteză.

Caracteristici tehnice NPK 18:18:0 plusKIESERIT

Aspect

Azot total

Azot nitric

Azot amoniacal

P
2
O

5
 total

P
2
O

5
 solubil în apă

P
2
O

5
 solubil în acid citric 2%

SO
3 
solubil în apă

MgO

pH

Conţinut de apă

Granulaţie

Densitate netasată

granule colorate

18%

7,8%

10,2%

18%

63%

98%

10%

5%

min 4,5

max 0,5%

1-4 mm min 95%

1135 kg/m3

50 kg
600 kg

Ambalare

NPK 20:20:0
plusZINC

Produsul reprezintă varianta îmbunătăţită cu zinc a 
tradiţionalului complex 20:20:0.

Valorifică efectul de complementaritate azot – fosfor și 
interacţiunea complexă cu microelementul zinc (Zn) pentru a 
asigura o nutriţie eficientă, în special la cultura porumbului 
(mare consumatoare de zinc). 

Utilizarea fertilizanţilor solizi îmbogăţiţi cu zinc, determină 
creșteri ale producţiilor agricole. O bună aprovizionare cu zinc 
favorizează creșterea conţinutului de triptofan, precursor 
cunoscut al auxinelor (fitohormoni) și este un important 
activator al mai multor sisteme enzimatice în care acţionează 
o multitudine de metaloenzime. 

Deficitul de zinc duce la scăderea producţiei, degradarea 
calităţii boabelor sau fructelor, și la apariţia clorozei specifice 
a frunzelor (în benzi galben albicioase). La pomi determină 
creșteri anuale foarte reduse ale lăstarilor, cu frunze mici 
dispuse în rozetă.  La deficienţa gravă, apare piticirea 
plantelor, cu vârfuri de creștere puternic îngălbenite. Viţa de 
vie, porumbul și unele leguminoase sunt cele mai sensibile 
culturi la lipsa din nutriţie a zincului.

Caracteristici tehnice NPK 20:20:0 plusZINC

Aspect

Azot total

Azot nitric

Azot amoniacal

P
2
O

5
 total

P
2
O

5
 solubil în apă

P
2
O

5
 solubil în acid citric 2%

Zn

pH

Conţinut de apă

Granulaţie

Densitate netasată

granule colorate

20%

8,7%

11,3%

20%

63%

98%

0,05%

min 4,5 

max 0,5% 

1-4 mm min 95% 

1029 kg/m3

50 kg
600 kg

Ambalare



www.azomures.com

Pentru detalii contactaţi distribuitorul dumneavoastră:

Crestem culturi si parteneriate din 1962. , ,

EXEMPLE DE UTILIZARE A ÎNGRĂȘĂMINTELOR COMPLEXE CU AZOT ȘI POTASIU

GRÂU

RAPIŢĂ

PORUMB

Fertilizare de bază:
la pregătirea 
patului germinativ

Fertilizare fazială 2: 
până la apariţia 
frunzei stindard

200 kg

CAN

120 kg

Uree

350 kg  

350 kg  

Fertilizare de bază: 
la pregătirea 
patului germinativ

Fertilizare fazială 2

AN

120 kg300 kg  

Fertilizare de bază:
la pregătirea 
patului germinativ

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

Fertilizare fazială 2:
după stadiul de 
8 frunze

Fertilizare cu semănatul

100 kg

AN
250 kg200 kg  200 kg

Fertilizare fazială 1:
la ieșirea din iarnă/
reluarea vegetaţiei

250 kg

250 kg

Fertilizare fazială 1:
la ieșirea din iarnă/
reluarea vegetaţiei

250 kg


