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Tisztelt partnereink!

Az elmúlt 18 hónap messze nem volt egy szokványos 
időszak a világ számára, de megkönnyebbülhetünk 
és reménykedhetünk benne, hogy a nehezén már túl 
vagyunk. A koronavírus világjárvány a jelek szerint a 
végéhez közeledik azonban a saját és a körülöttünk 
élők egészségére való odafigyelés a mindennapjaink 
részévé vált. Ma már van egy erős fegyverünk a 
világjárvány ellen – a vakcina –, amelynek révén egyre 
tisztábban láthatjuk a fényt az alagút végén.

A járvány mellett az Európa délkeleti területein 
gazdálkodó mezőgazdászoknak kegyetlen 
szárazsággal kellett szembenéznie 2020-ban, ami nem 
csak a termést, hanem a földeket művelő embereket 
is jócskán próbára tette. Szerencsére, a 2021-2022-es 
szezon általános meteorológiai kilátásai kedvezőnek 
mutatkoznak.

Nem csak az időjárás volt változékony! Mezőgazdasági 
piacok, mind a termés, mind pedig a behozatal esetében 
váratlan áringadozásokat mutattak. Miután 2020 nyarán, 
rövidtávon alacsony szintű forgalom volt jellemző, az 
utóbbi 12 hónapban az elsődleges nyersanyagok ára 
óriásit ugrott. Ezt az árnövekedést csak a gabona ára 
haladta meg, amely maga is emelkedőben van. Míg 
az eddigi mérleg pozitív tendenciát mutat, a magas 
árak jelentős kockázatot jelentenek az ellátási lánc 
tekintetében, ami miatt még inkább fontos a maximális 
hatékonyságra törekedni a termelés tervezésekor. A jó 
minőségi magok, a műtrágyák helyes alkalmazása, a 
növény-egészségügyi termékek (anyagok) biztosítják 
az egészséges és kiváló minőségű termést.

Ezzel zárjuk a 2021-2022 mezőgazdasági évi Azomureș 
katalógus bevezető részét, hangsúlyozva a 4C 
alapelvbe vetett erős bizalmunkat, amely biztosítja 
a műtrágyák hatékony felhasználást. A megfelelő 
típusú, jól és a megfelelő időben adagolt műtrágya 
kiválasztása valamint annak rendeltetésszerűen 
történő felhasználása alapkövetelmények, ha gazdag 
termést szeretnénk. Az Azomureș műszaki tanácsadói 
az Ön rendelkezésére állnak hasznos tippekkel és 
javaslatokkal, segítenek egy olyan, helyes és hatékony 
megtermékenyítési eljárás kialakításában, amely az ön 
esetlegesen különleges igényeinek megfelel.
 
Az Azomureş csapata

Üzenet a partnereink felé
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1962
Az Azomureș elkezdi a műtrágya 
termékek gyártását

2012
Az Azomureș csatlakozik a 
svájci Ameropa csoporthoz

100 ha 
A termelési terület

2600
ennyi alkalmazottunk és alvállalkozónk van

MAJDNEM
5000 tonna műtrágyát termelünk naponta

1,8 mil
műtrágyát tonna gyártunk évente

75%
az össztermelés 75%-át
Romániában értékesítjük

25%
az össztermelésnek csupán a
25%-a kerül exportra

380 MILLIÓ EUR 
a 2020-as év bevétele

A legfontosabb 
műtrágya gyártó Romániában

AZ AZOMUREȘRŐL
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Alapítva 1948-ban Svájcban

31 országban több mint 
100 fiókintézmény (partner)

16 millió
tonna gabonát értékesítenek
összesen évente

1,5 MILLIÓ
tonna tárolási lehetőség gabona számára

16 millió
tonna műtrágyát értékesítenek évente

8 MILLIÓ
tonna karbamidot értékesítenek évente

7,3 MILLIÁRD
svájci frank – a 2020 év bevétele

AZ AMEROPÁRÓL
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Az elmúlt években a fenntarthatóság 
fogalma rendkívül fontos szerephez 
jutott az Ameropa csoport vezetési 
stratégiáján belül. Az Azomureş 
egyedülálló helyzetben van, ahonnan 
elősegítheti a mezőgazdaság 
fenntarthatóságának ügyét a 
műtrágyák gyártási technológiáinak 
fejlesztése, új termékek kifejlesztése 
és a legelőnyösebb mezőgazdasági 
gyakorlatok népszerűsítése révén. 
A fenntarthatósággal együtt 
járó aggodalmak serkentik az 
élelmiszerbiztonsággal, a farmok 
bevételével illetve a mezőgazdaság 
környezetre gyakorolt hatásaival 
kapcsolatos problémák megoldására 
irányuló célkitűzések világos 
meghatározását. 

Az Azomureşel kötelezte magát, hogy 
mind a cég, mind pedig a benne 
érdekeltek számára hosszú távon 
értéket teremtsen azáltal, hogy figyel 
a gazdasági, társadalmi és környezeti 
szempontokra azon a közösségen belül 
amelyben működik. Ezen erőfeszítések 
négy fő területre irányulnak:

Egészség, biztonság és környezet (HSSE)Ezek 
kulcsfontosságú értékeket képviselnek és a cég 
azon törekvésének szerves részét képezik, hogy 
tevékenységét felelős módon végezze és elérje a 
„Zéró baleset” célkitűzést.

Fenntartható mezőgazdaság
Az a mezőgazdasági rendszer, amelynek fő célja 
biztosítani a megfelelő élelmiszermennyiséget 
a növekvő lakosság számára gazdaságilag, 
társadalmilag és ökológiailag is elfogadható 
formában. Az Azomureş hozzájárul az 
élelmiszertermelési lánc fenntarthatóságához 
új termékek kifejlesztése által az innovációs 
stratégiája révén, annak érdekében, hogy 
fenntartsa a leghatékonyabb műtrágya kezelési és 
felhasználási gyakorlatokat. 

A legkedveltebb munkáltató
Az Azomureş célja, hogy az egyik legkedveltebb 
munkaadóvá váljon nyitott és átlátható 
munkakörnyezet létrehozása, a sokféleség 
népszerűsítése valamint szakmai előmenetelhez 
szükséges lehetőségek biztosítása révén.  

Energetikai hatékonyság 
Az Azomureş egyik kulcsfontosságú szempontja. 
A cég célja az energiahatékonyság elvének 
érvényesítése szervezeten belül, az üvegház 
hatású gázok kibocsátásának csökkentése révén 
(GHS).

Műtrágyáinkat fenntartható módon gyártjuk és szállítjuk ki a 
ma és a holnap mezőgazdasága számára.
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FEJEZET

1
KARBAMID

AMMÓNIUM NITRÁT (AN)

UAN

KALCIUM-AMMÓNIUM
-NITRÁT(CAN)

KALCIUM NITRÁT (CN)
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FEJEZET

1
KARBAMID

AMMÓNIUM NITRÁT (AN)

UAN

KALCIUM-AMMÓNIUM
-NITRÁT(CAN)

KALCIUM NITRÁT (CN)
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A nitrogén a növényi élet egyik kulcseleme, fe-
lelős a növényi tömeg és a gyökér fejlődéséért, 
melyek mindegyike prioritást élvez a termelés 
növekedése szempontjából. Nagy hatással 
van a vitaminok és szerves savak előállítására 
és közvetlen módon a növényi termékek 
minőségére, emelve a fehérjetartalom men-
nyiségét és minőségét is. 

A nitrogénhiány a növények növekedésének 
lassulásához vagy akár teljes leállásához ve-
zet, a levelek megsárgulnak, csökken a levélfe-
lület, amelyek eredményeképpen drasztikusan 
csökken az egységenkénti termelési felület is.
A nitrogént három formában szállítják a 
növénytermesztésben: salétrom (NO3), am-
móniák (NH4) és aminok (NH2).A nátrium-ni-
trátalkalmazás után azonnal a növény ren-
delkezésére áll mobilitási tulajdonságai miatt, 
könnyen felszívódik a gyökéren keresztül a 
vízzel együtt. Az ammónium-nitrátnak időre 
van szüksége ahhoz, hogy a talajban nitrit tar-
talmú nitrogénné alakuljon, ezért csak később 
tudja a növény hasznosítani. 

Minden Azomureș műtrágya (kivéve az 
aminokat tartalmazó karbamid) kiegyenlített 
nitrogén és ammónia tartalommal rendelkezik 
biztosítva ennek az esszenciális tápanyagnak 
az elérhetőségét a növény számára hosszabb 
ideig az alkalmazás után is. A kiegyensúlyozott 
nitrogén és ammónia tartalmú műtrágyák 
hozzájárulnak a tápanyagok növény általi 
asszimilációjának maximalizáláshoz.

NITROGÉN TARTALMÚ ÁSVÁNYI ALAPÚ MŰTRÁGYÁK
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600 kg zsákokbanKiszerelés:

Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Biuret koncentráció 

Lúgosság, NH
3

Víztartalom

Granulátum méret

Formaldehid

Térfogatsűrűség

Fehér színű granulátum

46%

max. 1,2%

max. 0,02%

max. 0,3%

2-5 mm min. 95%

max. 0,4%

759 kg/m3

   Karbamid granulátum

A magas nitrogéntartalom (46%) révén a karbamid 
granulátum előkelő helyet foglal el a mezőgazdasági 
felhasználásban, mivel a létező leggazdaságosabb 
nitrogénforrásként tartják számon.

A termék nem gyúlékony (non ADR) és megfelel a műtrágyákra 
vonatkozó EU szabályoknak. A maghatározott tápanyag 
koncentrációtól való megengedett eltérési tolerancia megfelel 
az EK 2003/2003 szabályzat 2. Mellékletében foglalt értékeknek. 

Fizikai tulajdonságok

NITROGÉN TARTALMÚ ÁSVÁNYI ALAPÚ MŰTRÁGYÁK UREA
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Előnyök és javaslatok:  

•A granulátum mérete és súlya révén 36 
méteres területen oszlatható el a mezőn. 
Ezáltal gazdaságilag hatékony mivel fokozza 
a munkagép területi teljesítményét.

•Az amino formában jelenlévő nitrogén 
tovább fennmarad a talajban, ezáltal 
hosszabb ideig áll tápanyag a növények 
rendelkezésére.

•Nem savasítja a talajt.

•Ajánlott a földbe vegyíteni a kukorica és 
napraforgó típusú növényekkel bevetett 
földeken fázistrágyázás alkalmával, 
nitrogénforrásként.

•Az adagolás a növény szükségleteinek 
függvényében és a tervezett termelésnek 
megfelelően történik. 

13
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Az ammónium nitrát (AN)

Az ammónium nitrát a legismertebb és leghatékonyabb, egyszerű, nitrogén tartalmú 
műtrágya, egyike a leggyakrabban használt műtrágyáknak. A termék granulátum és 
kristályos formában érhető el.

FIZIKAI JELLEMZŐK GRANULÁTUM KRISTÁLYOS FORMA

Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Nátrium nitrát

Ammónium nitrát

pH

Víztartalom 

Granulátum méret

Fehér színű vagy enyhén 
színezett granulátum

33,5%

16,75%

16,75%

min. 4,5

max. 0,45%

2 - 5 mm min. 90% 
sub 1 mm alatt max. 5% 

sub 0,5 mm alatt max. 3%

Fehér színű vagy enyhén 
színezett granulátum

34%

17%

17%

min. 4,5

max. 0,45%

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

50 kg és 
600 kg zsákokban

600 kg
zsákokbanKiszerelés

A termék nem robbanékony és megfelel a műtrágyákra vonatkozó EU szabályoknak. A maghatározott 
tápanyag koncentrációtól való megengedett eltérési tolerancia megfelel az EK 2003/2003 szabályzat 
2. Mellékletében foglalt értékeknek.  

Használati javaslatok:

• vízben jól oldódik
• tartalmazza a nitrogén két tápláló formáját 
(nitrát és ammónia) így hosszú időre biztosít 
tápanyagot a növények számára
• a leggyorsabban hozzáférhető 
nitrogénforrás a növények számára
•alkalmazható a talajfelszíni trágyázására 
illetve a földbe forgatva is bármilyen 
növényfajtához
• ajánlott fázistrágyázáshoz a termés 
mennyiségi gyarapítása céljával de 
megfelelő a minőség fokozásához is minden 
mezőgazdasági és kertészeti terület 
esetében
• az erősen savas területeken (pH <5.5) a 
több évig tartó alkalmazás (3-4 év) a talaj 
savasodásához vezethet, ebben az esetben 
a gazdáknak fontolóra kell venniük az kalcium-
ammónium-nitrát (CAN) alkalmazását is
• Az adagolás a növény szükségleteinek 
függvényében és a tervezett termelésnek 
megfelelően történik.  

Kezelési és felhasználási korlátozások:

• Az ammónium nitrát oxidációs hatása 
miatt fontos a helyes tárolási és kezelési 
feltételeket betartani.  
• Az anyag robbanásveszélyessé válhat, 
ha gyúlékony vagy szerves anyagokkal 
érintkezik, vagy ha sokáig zárt helyen tárolják.
• A biztonságos kezelési és tárolási 
feltételekről többet is megtudhat a termék 
adatlapjáról vagy A műtrágyák farmon való 
tárolási útmutatójából, amelyek mindegyike 
elérhető a www.azomures.com. honlapon 
vagy a forgalmazóknál. 

ANNITROGÉN TARTALMÚ ÁSVÁNYI ALAPÚ MŰTRÁGYÁK
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UAN folyékony műtrágya

Ez egy folyékony halmazállapotú nitrogén 
tartalmú (32%) műtrágya, amely a nitrogén 
mindhárom tápláló formáját tartalmazza: 
nitrát, ammónia, kardamin.

Fizikai jellemzők: 

Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Nátrium nitrát

Kardaminból származó nitrogén

Biuret koncentráció

Lúgosság, NH
3

Sűrűség (15ºC)

pH

Kristályosodási pont

Korróziógátló

Színtelen, esetleg enyhén 
sárgás folyadék

32%

15,5%

16,5%

max. 0,5%

max. 0,1%

min. 1,30 g/cm3 

7,5 ± 0,5

0ºC

min. 100 ppm

A termék megfelel a műtrágyákra vonatkozó 
EU szabályoknak. A maghatározott tápanyag 
koncentrációtól való megengedett eltérési 
tolerancia megfelel az EK 2003/2003 szabályzat 
2. Mellékletében foglalt értékeknek.  

Előnyök és javaslatok:

• Az UAN folyékony műtrágyából származó tápanyag hasznosulási foka a növényekben 
meghaladja a többi nátrium alapú műtrágyáét.
• Az adagolása precízebb mint a szilárd halmazállapotú nitrogén tartalmú műtrágyák esetében.
• Jelentősen hozzájárul a mezőgazdasági termelés minőségi fejlődéséhez.
• Hozzáadható a zúzott növényi maradékokhoz is földbe vegyítés előtt.
• Egyenletesen eloszlatható a vetést megelőző munkálatok alkalmával.
• Alkalmazható pótlólagos trágyázásként egyenesen a talajon, elkerülve, hogy a vegyület 
egyenesen a növényre kerüljön.
• Könnyen kipermetezhető gyomirtáshoz használt felszerelések vagy növény egészségügyi 
kezeléshez használt felszerelések segítségével, amelyeket a korróziót megakadályozó 
alkatrészekkel valamint speciális szórófejjel láttak el.
• Alkalmazható a növényeken, pótlólagos trágyázáshoz, maximul 1,5% nitrogéntartalom mellett. 

UANNITROGÉN TARTALMÚ ÁSVÁNYI ALAPÚ MŰTRÁGYÁK
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Kalcium-ammónium nitrát (CAN) 
granulátum

A CAN egy értékes, ammónium-nitrát alapú, alap 
műtrágya amely kalciumot (Ca) és magnéziumot 
(Mg) is tartalmaz a gyártás során hozzáadott 
dolomitnak köszönhetően.

A termék nem robbanékony és megfelel a műtrágyákra 
vonatkozó EU szabályoknak. A maghatározott 
tápanyag koncentrációtól való megengedett eltérési 
tolerancia megfelel az EK 2003/2003 szabályzat 2. 
Mellékletében foglalt értékeknek. 

Fizikai tulajdonságok

Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Ammónium nitrát

Nátrium nitrát 

CaO

MgO

pH

Víztartalom

Térfogatsűrűség

Granulátum méret

Fehér-krém színű granulátum

27%

13,5%

13,5%

7%

5%

7,2

max. 0,5 %

983,6 kg/m3

2-5 mm min. 90%

sub 1 mm alatt max. 5%

sub 0,5 mm alatt max. 3%

50 kg vagy
600 kg zsákokban

Kiszerelés: 

Előnyök és javaslatok:

• A megfelelő nitrogén alapú műtrágya savas 
vagy elsavasodott talajtípusokhoz.

• Az összetételében megtalálható kalciumnak 
köszönhetően igazán hatékony nagy kalcium 
igényű növények esetében (cukorrépa, repce, 
napraforgó, burgonya, stb.), kiegyenlíti a 
kitermelés során fellépő kalcium veszteséget 
a talajban, biztosítja a termesztett növények 
minőségét (zöldség, gyümölcs, stb.).

• Az összetételében megtalálható magnézium 
támogatja a fotoszintézist, javítja a termesztett 
növények minőségét és segíti a nitrogén 
hasznosítását.

• Ajánlott pótlólagos trágyázáshoz a 
növekedés vegetatív időszakában.

• Az adagolás a növény szükségleteinek 
függvényében és a tervezett termelésnek 
megfelelően történik.  

CANNITROGÉN TARTALMÚ ÁSVÁNYI ALAPÚ MŰTRÁGYÁK
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CN

A kalcium-nitrát (CN)

A kalcium-nitrát egy tökéletesen oldódó granulátum amely jól használható 
magas kalcium (Ca) igényű növények esetében. Ugyanakkor támogatja a 
termelést nitrogéntartalma (N) révén is.

Fizikai tulajdonságok

Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Ammónium nitrát

Nátrium nitrát

Vízben oldódó CaO

Nem oldódó részecskék*

Víztartalom

A részecskék méretei

pH

Térfogatsűrűség

Fehér, enyhén színezett granulátum

15,5%

max. 1,5%

14%

26%

CNgg: <1000 ppm

CNfg: 1000-3000 ppm 

CNag: >3000 ppm 

16.5%

min. 90% intre 2 si 5 mm között

max. 3% sub 0.5 mm alatt

max. 5% sub 1 mm alatt

6 (±0.5)

1160 kg/cm3

* CNgg – greenhousegrade; CNfg – fertigationgrade; CNag – agriculturalgrade

25 kg vagy
600 kg zsákokban

Kiszerelés: 

A termék megfelel a műtrágyákra vonatkozó EU szabályoknak. A 
maghatározott tápanyag koncentrációtól való megengedett eltérési 
tolerancia megfelel az EK 2003/2003 szabályzat 2. Mellékletében foglalt 
értékeknek. 

Előnyök és javaslatok:

• 14%-os nitrogén tartalma révét, ez 
a leghatékonyabb nitrogénforrás a 
növények növekedéséhez.
• Növeli a növények tárolhatóságát 
és hosszú távú eltarthatóságát (saját 
szárán és aratás után is) a paradicsom, 
sárgadinnye, burgonya, uborka, 
gyümölcsök, virágok, stb. esetében.
• Ez a tárolásra gyakorolt pozitív hatás 
fokozható, ha a növények elégséges 
kénforráshoz is jutnak.
• A kiemelkedően jó oldódásnak 
köszönhetően alkalmazható öntöző 
rendszeren keresztül történő 
trágyázáshoz is főleg a kertészetekben 
(zöldség, virág, gyümölcs és 
szőlőtermesztésben, stb.).
• Öntözéskor való felhasználásáról 
tudni kell, hogy kompatibilis a legtöbb 
folyékony vagy oldható műtrágya 
típussal, kivételt képeznek a kén 
vagy foszfát tartalmúak (ezeknek 
kisebb az oldódási együtthatója ezért 
kicsapódnak).
• Granulátum formájának köszönhetően 
egyszerűen szétszórható nyílt terepen, 
a földeken.

NITROGÉN TARTALMÚ ÁSVÁNYI ALAPÚ MŰTRÁGYÁK CN
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Az NPK a legjobb választás alaptrágyázáshoz 
bármilyen terményhez és bármilyen típusú 
talajon.

Alkalmazható olyan esetekben is amikor 
pótlólagos trágyázásra van szükség a 
nagyobb hozam elérésének érdekében. 

A komplex műtrágyák racionális és 
kiegyensúlyozott műtrágyázást tesznek 
lehetővé, és a leginkább hatékonyan 
biztosítják a növények számára az 
egészséges táplálék mennyiséget, ami 
pedig jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy 
jó minőségű mezőgazdasági termékeket 
kapjunk. 

A műtrágya keverékekkel szemben a 
komplex műtrágyák minden egyes szem 
granulátumában a fő tápanyagok (N, P, K), 
valamint egyéb tápanyagok (S, Mg, B, Zn, 
stb.) egyenletesen oszlanak szét, biztosítva 
azok homogén eloszlását szántóföldön.

Az Azomureș által gyártott és kínált NPK 
műtrágyák 3 kategóriába sorolhatók:
 

Alapvető anyagokat tartalmazó komplex 
műtrágyák az alap (elsődleges) 
műtrágyázáshoz.

Magas nitrogén tartalmú komplex műtrágyák 
az alap vagy pótlólagos műtrágyázáshoz.

Prémium komplex műtrágyák, amelyekhez 
a gyártás során, kálium-szulfátot adnak, 
amely fontos kálim forrásként működik. 

KOMPLEX ÁSVÁNYI ALAPÚ MŰTRÁGYÁK (NPK)
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Minden komplex Azomureș műtrágya 
alapját az ammónium-nitrát képezi – 
amely kiegyensúlyozott mennyiségű, 
azonnal és hosszabb ideig elérhető 
ammónium-nitrátot és nátrium-nitrátot 
bocsát a növények rendelkezésére. A 
nitrogén (N) 40-50%-ban nitrit és 50-
60%-ban ammónia formában van jelen 
a termékekben.  

Az Azomureș NPK műtrágyáiban magas 
foszfor (P) mennyiség áll a növények 
rendelkezésére, azonnal hozzáférhető, 
vízben oldódó orto-foszfát formájában, 
illetve ammónium-citrátban oldódó 
dikalcium-foszfát formájában, amely 
aktívan segíti a növényekben a 
foszfor felszabadítását akkor amikor 
arra szükség van. A tápanyagnak az 
említett két formában való jelenléte 
garantálja annak hosszabb időn 
át történő rendelkezésre állását a 
talajban. 

A káliumnak (K) két alternatív forrása 
van –SOP (kálium-szulfát) vagy MOP 
(kálium klorid). A kálium-klorid tartalmú 
műtrágyaminden növényhez alkalmas, 
míg a kálium-szulfátos műtrágyák 
prémium kategóriás termékek, 
pótlólagos káliumot tartalmaznak, de 
teljesen klórmentesek. 

21
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KOMPLEX ÁSVÁNYI ALAPÚ MŰTRÁGYÁK (NPK)

Az alaptrágyázás az első trágyázás amellyel 
a bevetett területet kezelni szokták. Ez a talaj 
előkészítésekor, az aratással egyidejűleg 
történik. 

Az elmulasztott vagy rosszul, keverék 
műtrágyával elvégzett alaptrágyázás 
következtében egyenetlenül kelhetnek ki a 
növények, csökkenhet azok betegségekkel, 
kártevőkkel vagy a kedvezőtlen időjárási 
viszonyokkal szembeni ellenálló képessége.
 
Ezért az Azomureș tanácsadói azt javasolják, 
hogy alaptrágyázáshoz használjunk kiegyenlített 
nitrogén, foszfor és kén tartalmú komplex 
műtrágyákat az AZOStart kategóriából.

A nitrogén mellett, amely bármely életforma 
fejlődésében kulcsszerepet játszik, az 
AZOStart komplex műtrágyák kiegyensúlyozott 
foszfortartalommal rendelkeznek, amely 
fontos a növények és gyökereik növekedése 
szempontjából. Emellett a kén serkenti a 
növények ellenálló képességét aszály idején és 
fagyással szemben. Az AZOStart kategóriába 
tartozó termékek magas minőségéhez 
hozzájárul a nátrium-nitrát és ammónium-
nitrát közötti egyensúly, a foszfor jó oldódási 
paraméterei vízben és citromsavban. Így ezek 
a műtrágyák kiválóan alkalmazhatóak starter 
műtrágyaként, amely támogatja a növények 
egyenletes kikelését. 

Az AZOstart kategóriába 

tartozó termékek közé 

az alap tápanyagokat 

tartalmazó műtrágyák, 

valamint egyéb, makro- és 

mikroelemeket (plusSULF, 

plusKISERIT, plusZINC) 

tartalmazó készítmények 

tartoznak.
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Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Nátrium nitrát

Ammónium nitrát

P
2
O

5
 összesen

Vízben oldódó P
2
O

5
 

2% citromsavban oldódó P
2
O

5

pH

Víztartalom

Granulátum

Térfogatsűrűség

Színes granulátum

20%

8,7%

11,3%

20%

63%

98%

min. 4,5

max. 0,5%

1-4 mm min. 95%

1033 kg/m3

Fizikai tulajdonságok NPK 20:20:0

50 kg vagy
600 kg zsákokban

Kiszerelés: 

Szilárd, ásványi, nem agglomerált műtrágya, 
amely hatékonyságát alkotóelemeinek 
– nitrogén (N) és foszfor (P) magas és 
kiegyensúlyozott mennyiségének köszönheti. 
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Komplex műtrágya amely a növények számára fontos 
mindhárom alapvető tápanyagot tartalmazza. Ajánlott 
nagy tápanyag, főleg kálium (K) igényű növények 
műtrágyázásához olyan területeken ahol ez a kation 
csökkentett mennyiségben van jelen. Ennek a 
műtrágyának a termény minőségére nézve is jótékony 
hatása van amely saját alkotóelemeinek egymást 
kiegészítő jellegén és kiegyensúlyozott eloszlásán alapul.

Fizikai tulajdonságok NPK 16:16:16

Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Nátrium nitrát

Ammónium nitrát

P
2
O

5
 összesen

Vízben oldódó P
2
O

5

2% citromsavban oldódó P
2
O

5

Vízben oldódó K
2
O kálium kloridból

pH

Víztartalom

Granulátum

Térfogatsűrűség

Színes granulátum

16%

7,2%

8,8%

16%

63%

98%

16%

min. 4,5

max. 0,5%

1-4 mm min 95%

1061 kg/m3

50 kg vagy
600 kg zsákokban

Kiszerelés: 

ÎNGRĂŞĂMINTE MINERALE COMPLEXEKOMPLEX ÁSVÁNYI ALAPÚ MŰTRÁGYÁK (NPK)
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Fizikai tulajdonságok NPK 16:16:8

Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Nátrium nitrát

Ammónium nitrát

P
2
O

5
 összesen

Vízben oldódó P
2
O

5

2% citromsavban oldódó P
2
O

5

Vízben oldódó K
2
O kálium kloridból

pH

Víztartalom

Granulátum

Színes granulátum

16%

7%

9%

16%

63%

98%

8%

min. 4,5

max. 0,5%

1-4 mm min. 95%

50 kg vagy
600 kg zsákokban

Kiszerelés: 
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A kén fontos szerepet játszik a növények 
táplálékfelvételében, elősegíti a vegetatív növekedést, 
a fotoszintézist, fokozza a fagyás elleni védekezést, 
a sérülések gyógyulását, a magcsírázást, de még a 
növénytermesztés minőségét is javítja az aminosavak 
és fehérjék kénnel történő szintézise által, mely 
nélkülözhetetlen mind a növényi, mind pedig az 
emberi anyagcseréhez. A kén segít csökkenteni a 
tápanyagvesztést és katalizátorként működik a nitrogén 
felszívódása tekintetében. 

A kénellátás alacsony, különösen a savas, könnyű vagy 
homokos illetve az alacsony humusztartalmú talajban. A 
földeknek ezért szükségük van kén pótlásra mielőtt elérik 
a maximális fogyasztási időszakot.

Az Azomureș a plusSULF termékkategóriát a 2021-es 
őszi szezonra fejlesztette ki, kalcium-szulfátot adva 
a leggyakrabban használt komplex műtrágyákhoz a 
gyártási folyamat során, amely alapműtrágyázásra 
alkalmas.
A kén szüks églet meghatározásában fontos 
szerepet játszik a tápanyag és a nitrogén aránya. A 
szaktanulmányok azt mutatják, hogy a legtöbb növény 
esetében a N:S 12:1 aránya biztosítja a növény számára 
a megfelelő tápanyag kiegészítést és fokozza a nitrogén 
hatását is. Természetesen vannak fokozottan kén 
igényes növények is, mint például a repce, amelynek kén 
szükséglete N:S 7:1 arányú. 

Ha a legtöbb növény számára szükséges kénmennyiség 
nem is jelentős a nitrogénnel szemben, annak forrásának 
minősége igenis fontos.  Hogy azonnal elérhető legyen a 
növények számára, ként szulfát formájában kell a talajba 
juttatni. A szulfát bekerül a műtrágyák összetételébe akár 
ammónium-szulfát hozzáadása által – amelymódosítja a 
nátrium-nitrát és az ammónium-nitrát arányát a vegyület 
végső képletében – vagy kalcium-szulfát hozzáadásával. 

A plusSULF műtrágya 

kategória esetében 

az Azomureș kalcium-

szulfátot használ 

elsődleges alapanyagként 

(melynek származási 

helye Románia), ezáltal 

megőrzi a nátrium-

nitrát és az ammónium-

nitrát közötti megfelelő 

kölcsönhatást a végleges 

termékben.

plusSULF

plusplusSULF

KOMPLEX ÁSVÁNYI ALAPÚ MŰTRÁGYÁK (NPK)
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Fizikai tulajdonságok NPK 20:20:0 plusSULF

Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Nátrium nitrát

Ammónium nitrát

P
2
O

5
 összesen

Vízben oldódó P
2
O

5

2% citromsavban oldódó P
2
O

5

Vízben oldódó SO
3

CaO

pH

Víztartalom

Granulátum

Térfogatsűrűség

Színes granulátum

20%

11,30%

8,70%

20%

63%

98%

5%

8%

min. 4,5

max. 0,5%

1-4 mm min. 95%

1093 kg/m3

50 kg vagy
600 kg zsákokban

Kiszerelés: 

27
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Fizikai tulajdonságok NPK 15:15:15 plusSULF

Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Nátrium nitrát

Ammónium nitrát

P
2
O

5
 összesen

Vízben oldódó P
2
O

5

2% citromsavban oldódó P
2
O

5

Vízben oldódó K
2
O kálium-kloridból 

Vízben oldódó SO
3

CaO

pH

Víztartalom

Granulátum

Térfogatsűrűség

-

15%

8,50%

6,50%

15%

63%

98%

15%

4%

6%

min. 4,5

max. 0,5%

1-4 mm min. 95%

1081 kg/m3

50 kg vagy
600 kg zsákokban

Kiszerelés: 

KOMPLEX ÁSVÁNYI ALAPÚ MŰTRÁGYÁK (NPK)
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A plusKIESERIT kategóriába tartozó termékek az Azomureș 
olyan alaptrágyázáshoz használt komplexműtrágyái, 
amelyekhez kieseritből származó magnéziumot és ként 
adtunk. Ezen termékek hatékonysága az alapvető elemek 
(N, P, K) kiegyensúlyozott jelenlétének köszönhető és 
ezek hatásfokának növelése Mg és S hozzáadása révén 
lehetséges.

A plusKIESERIT műtrágya kategóriába tartozó műtrágyák 
elsődleges alapanyagaként használt kieserit egy 
természetes kőzet és oldható magnézium-szulfát 
formájában jelenik meg, amely 55% SO3-ot és 27% MgO-t 
tartalmaz. Semleges pH-értékkel rendelkezik és magnézium 
(Mg) illetve kén (S) utánpótlást biztosít, amely a növények 
számára azonnal hozzáférhető.

A plusKIESERIT kategóriába 
tartozó műtrágyákat 
azon növények 
alaptrágyázásához 
ajánljuk, amelyek a fő 
tápanyagok mellett 
magnéziumot és ként 
is igényelnek. Az ebbe 
a kategóriába tartozó 
termékeknek jó hatása 
van a fehérjetartalomra 
és annak minőségére, a 
növényi olajokra illetve a 
szénhidrátokra is. A kén 
jelenléte fokozza a nitrogén 
és a magnézium hatását 
és serkenti a fotoszintézist. 
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Fizikai tulajdonságok NPK 18:18:0 plusKIESERIT

Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Nátrium nitrát

Ammónium nitrát

P
2
O

5
 összesen

Vízben oldódó P
2
O

5

Vízben oldódó SO
3

MgO

pH

Víztartalom

Granulátum

Térfogatsűrűség

Színezett granulátum

18%

7,8%

10,2%

18%

63%

10%

5%

min. 4,5

max. 0,5%

1-4 mm min. 95%

1135 kg/m3

50 kg vagy
600 kg zsákokban

Kiszerelés:

KOMPLEX ÁSVÁNYI ALAPÚ MŰTRÁGYÁK (NPK)
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Fizikai tulajdonságok NPK 14:14:14 plusKIESERIT

Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Nátrium nitrát

Ammónium nitrát

P
2
O

5
 összesen

Vízben oldódó P
2
O

5

2% citromsavban oldódó P
2
O

5

Vízben oldódó K
2
O kálium-kloridból

Vízben oldódó SO
3

MgO 

pH

Víztartalom

Granulátum

Térfogatsűrűség

Színezett granulátum

14%

6,5%

7,5%

14%

63%

98%

14%

7%

4%

min. 4,5

max. 0,5%

1-4 mm min. 95%

1116 kg/m3

50 kg vagy
600 kg zsákokban

Kiszerelés: 
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A cink tartalmú szilárd műtrágyák 
használata növeli a mezőgazdasági 
termelést. Jó cink ellátás elősegíti a 
triptofán tartalom növelését, amely az 
auxin ismert előfutára,és egyes fontos 
enzimrendszerek aktivátora, amelyekben 
a metalloenzimek sokasága működik.

A cink hiány eredményeképpen a 
termelés csökkenése, a szem vagy 
gyümölcs minőségének romlása, klorózis 
megjelenése (fehéres sárga csíkokkal 
a leveleken), a fákban pedig az éves 
növekedés csökkenése (kisméretű, 
rózsamintában elhelyezkedő levelek) 
jelentkezhet. A szőlőtőkék esetébe a 
cink hiány szabálytalan levélszéleket, 
az tőke és a hajtások közötti részek 
elszíneződését, rövid internódiumokat 
okoz. A súlyos cink hiány a növények 
eltörpüléséhez, erősen megsárgult 
növekedési pontokhoz vezet. A 
szőlőtőke, a kukorica és egyes zöldségek 
különösen érzékenyek a cink hiányra.

A plusZINC kategóriába 

tartozó komplex műtrágyák 

kiegyensúlyozott 

esszenciális anyag 

mennyiséget és cink-

oxidból származó 

pótlólagos cinket 

tartalmaznak. 

Ezeket a termékeket 

fázistrágyázáshoz ajánljuk.

KOMPLEX ÁSVÁNYI ALAPÚ MŰTRÁGYÁK (NPK)
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Fizikai tulajdonságok NPK 20:20:0 plusZINC

Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Nátrium nitrát

Ammónium nitrát

P
2
O

5
 összesen

Vízben oldódó P
2
O

5

2% citromsavban oldódó P
2
O

5

Cink

pH

Víztartalom

Granulátum

Térfogatsűrűség

Színezett granulátum

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 vagy
600 kg zsákokban

Kiszerelés: 
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AzNP/NPK típusú alaptrágyázások 
során világossá vált, hogy az ebbe a 
kategóriába tartozó termékek hatékonyan 
növelik a nitrogén hatását a foszfor 
komplementáris jelenléte által, amely a  
növényi ciklus végéig kitart.

Az AZOGlow magas nitrogéntartalmú 
komplex műtrágyák használata pozitívan 
hat a fázistrágyázás során, növelve a 
termelést mind minőségi, mind pedig 
mennyiségi szempontból.   

A megfelelő termék kiválasztása 
a termesztett növénytől, valamint 
annak tápanyagszükségleteitől, és az 
alaptrágyázás típusától függ.

Az AZOGrow kategóriába 
komplex ásványi 
műtrágyák (NPK) mellett, 
NPK+mikroelemek, 
illetve NPK+poliszulfátok 
tartoznak, amelyek magas 
nátriumtartalommal 
rendelkeznek. Elsősorban 
a növények vegetatív 
fázisában, fázistrágyázására 
ajánlottak. Az egyszerű 
nitrogén tartalmú 
műtrágyákhoz képest 
magasabb  hatékonysági 
együtthatóval rendelkeznek 
mivel több aktív összetevőt 
tartalmaznak. 

KOMPLEX ÁSVÁNYI ALAPÚ MŰTRÁGYÁK (NPK)
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Fázisműtrágya, amely komplexitása és az 
alkotó elemek kölcsönhatása révén (N/S arány) 
garantálja a termés minőségét és tartós 
ökológiai védelmet biztosít.  

Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Nátrium nitrát

Ammónium nitrát

P
2
O

5
 összesen

Vízben oldódó P
2
O

5

2% citromsavban oldódó P
2
O

5

Vízben oldódó K
2
O kálium-kloridból 

CaO

MgO

SO
3

Víztartalom

Granulátum 

Térfogatsűrűség

Színezett granulátum

23%

11,30%

11,70%

5%

63%

98%

5%

4%

1,30%

10%

max. 0,5%

1-4 mm min. 95%

1041 kg/m3

Fizikai tulajdonságok NPK 23:5:5 +S+Mg

50 kg vagy
600 kg zsákokban

Kiszerelés: 
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Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Nátrium nitrát

Ammónium nitrát

P
2
O

5
 összesen

Vízben oldódó P
2
O

5

2% citromsavban oldódó P
2
O

5

Vízben oldódó K
2
O kálium-kloridból 

CaO

MgO

B

Zn

Víztartalom

Granulátum

Térfogatsűrűség

Színezett granulátum 

23%

11%

12%

9%

63%

98%

9%

1,5%

1%

0,05%

0,05%

max. 0,5 % 

1-4 mm min. 95%

973 kg/m3

Fizikai tulajdonságok NPK 23:9:9 +Mg+B+Zn

50 kg vagy
600 kg zsákokban

Kiszerelés: 

KOMPLEX ÁSVÁNYI ALAPÚ MŰTRÁGYÁK (NPK)
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Szilárd, ásványi műtrágya, amelynek jótékony 
hatása a magas nitrogéntartalomnak (N: 27%), 
közepes foszfortartalomnak és a nitrogén kedvező 
arányának köszönhető. 

37

Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Nátrium nitrát

Ammónium nitrát

P
2
O

5
 összesen

Vízben oldódó P
2
O

5

2% citromsavban oldódó P
2
O

5

pH

Víztartalom

Granulátum

Térfogatsűrűség

Színezett granulátum

27%

12,60%

14,40%

13,50%

63%

98%

min. 4,5

max. 0,5%

1-4 mm min. 95%

990 kg/m3

Fizikai tulajdonságok NPK 27:13,5:0

50 kg vagy
600 kg zsákokban

Kiszerelés: 
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Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Nátrium nitrát

Ammónium nitrát

P
2
O

5
 összesen

Vízben oldódó P
2
O

5

2% citromsavban oldódó P
2
O

5

Vízben oldódó K
2
O kálium-kloridból 

pH

Víztartalom

Granulátum

Térfogatsűrűség

Fehér, enyhén színezett granulátum 

20%

8,70%

11,30%

10%

63%

98%

10%

min 4,5

max 0,5%

1-4 mm min 95%

1023 kg/m3

Fizikai tulajdonságok NPK 20:10:10

50 kg vagy
600 kg zsákokban

Kiszerelés: 

KOMPLEX ÁSVÁNYI ALAPÚ MŰTRÁGYÁK (NPK)
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Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Nátrium nitrát

Ammónium nitrát

P
2
O

5
 összesen

Vízben oldódó P
2
O

5

2% citromsavban oldódó P
2
O

5

Vízben oldódó K
2
O kálium-kloridból 

pH

Víztartalom

Granulátum

Térfogatsűrűség

Fehér, enyhén színezett granulátum

25%

12%

13%

5%

63%

98%

10%

min. 4,5

max. 0,5%

1-4 mm min. 95%

1007 kg/m3

Fizikai tulajdonságok NPK 25:5:10

50 kg vagy
600 kg zsákokba

Kiszerelés: 
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A SOP egy prémium minőségű 
káliumforrás. A növények számára 
két alapvető elemet tartalmaz: 
káliumot és ként. A SOP műtrágyák 
alkalmazása a termés minőségét és a 
terméshozamot is növeli, a növényeket 
pedig ellenállóbbá teszik az aszállyal, 
fagyással, kártevőkkel és betegségekkel 
szemben. A SOP jellegű termékeknek jó 
hatása van a mezőgazdasági termés 
kinézetére és ízére is, de fokozhatja az 
olyan tápanyagok felszívódását is mint 
a foszfor és a vas. 

A SOP műtrágyák nem tartalmaznak 
klórt ezért sokkal kisebb a sótartalom 
indexük, mint a MOP típusú 
műtrágyáknak. Olyan területeken ahol 
a talaj sós vagy szikes, az öntözéshez 
használt víz pedig magas klórtartalmú, 
a SOP műtrágyák jelentik a legjobb 
káliumforrást.

Olyan esetekben, amikor a mag vagy 
a hajtás közvetlen kapcsolatba kerül 
a műtrágyával, a SOP típusú termékek 
sokkal kisebb valószínűséggel okozzák 
a növények gyökereinek kiégését.

Az AZOSOP kategóriába 

tartozó termékek komplex 

ásványi műtrágyák 

(NPK) amelyek gyártási 

folyamata során 

káliumforrásként kálium-

szulfátot használunk fel. 

Az ebbe a kategóriába 

tartozó műtrágyák tehát 

jelentős kéntartalommal 

rendelkeznek. 

KOMPLEX ÁSVÁNYI ALAPÚ MŰTRÁGYÁK (NPK)
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Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Nátrium nitrát

Ammónium nitrát

P
2
O

5
 összesen

Vízben oldódó P
2
O

5

2% citromsavban oldódó P
2
O

5

Vízben oldódó K
2
O kálium-kloridból 

Vízben oldódó SO
3 

pH

Víztartalom

Granulátum

Térfogatsűrűség

Színezett granulátum

15%

8,3%

6,7%

15%

63%

98%

15%

13,5%

min. 4,5 

0,5% 

1-4 mm min. 95%

1081 kg/m3

Fizikai tulajdonságok NPK 15:15:15 SOP

50 kg vagy
600 kg zsákokban

Kiszerelés: 
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Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Nátrium nitrát

Ammónium nitrát

P
2
O

5
 összesen

Vízben oldódó P
2
O

5

2% citromsavban oldódó P
2
O

5

Vízben oldódó K
2
O kálium-kloridból 

Vízben oldódó SO
3 

pH

Víztartalom

Granulátum

Térfogatsűrűség

Színezett granulátum

21%

11%

10%

7%

63%

98%

13%

11,7%

min. 4,5 

0,5% 

1-4 mm min. 95%

1073 kg/m3

Fizikai tulajdonságok NPK 21:7:13 SOP

50 kg vagy
600 kg zsákokban

Kiszerelés: 

KOMPLEX ÁSVÁNYI ALAPÚ MŰTRÁGYÁK (NPK)
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Megjelenés

Nitrogéntartalom összesen

Nátrium nitrát

Ammónium nitrát

P
2
O

5
 összesen

Vízben oldódó P
2
O

5

2% citromsavban oldódó P
2
O

5

Vízben oldódó K
2
O kálium-kloridból 

Vízben oldódó SO
3 

pH

Víztartalom

Granulátum

Térfogatsűrűség

Fehér, enyhén színezett granulátum

25%

12%

13%

5%

63%

98%

10%

9%

min. 4,5 

0,5% 

1-4 mm min. 95%

1002 kg/m3

Fizikai tulajdonságok NPK 25:5:10 SOP

50 kg vagy
600 kg zsákokban

Kiszerelés: 
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FEJEZET

3
A 4C ELVE

A TALAJVIZSGÁLAT 
FONTOSSÁGA

PÉLDÁK MŰTRÁGYÁZÁSI 
RENDSZEREKRE

      BÚZA
      REPCE
      KUKORICA
      NAPRAFORGÓ
      CUKORRÉPA
      BURGONYA
      SZÓJA
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FEJEZET

3
A 4C ELVE

A TALAJVIZSGÁLAT 
FONTOSSÁGA

PÉLDÁK MŰTRÁGYÁZÁSI 
RENDSZEREKRE

      BÚZA
      REPCE
      KUKORICA
      NAPRAFORGÓ
      CUKORRÉPA
      BURGONYA
      SZÓJA
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4C – a műtrágyák helyes 
alkalmazásának elve

Az egyik kihívás amellyel a  
mezőgazdasági szektornak szembe 
kell néznie az a világ népessége 
által állított növekvő élelmiszer 
igény kielégítése, ugyanakkor 
a mezőgazdasági egységek 
gazdasági hatékonyságának 
biztosítása, mindez 
környezettudatos módon. 

Az műtrágyák változatosságának 
állandó fejlesztése, illetve a 
mezőgazdasági technológiáknak 
megfelelő magas minőségű 
termékek biztosítása mellett, az 
Azomureș a gazdák megbízható 
partnere szeretne lenni a műtrágyák 
megfelelő alkalmazása terén 
nyújtott tanácsadás révén.

Így Azomureș a4C elvet próbálja 
népszerűsíteni, amely a műtrágyák 
helyes alkalmazásának 4 szabályát 
takarja. A szabályok általánosan 
érvényesek, alkalmazásuk azonban 
függ a talaj specifikus állapotától, az 
éghajlattól, a termesztett növénytől 
és az alkalmazott mezőgazdasági 
technológiától. 

A MEGFELELŐ műtrágyafajta 
biztosítja a kiegyensúlyozott 
tápanyagforrást a növények számára 
hozzáférhető formában, figyelembe 
véve talajban található tartalékokat 
és a talaj kémiai összetételét. 

A MEGFELELŐ adagolás  
a talaj tápanyagtartalékai, illetve a 
növények tápanyag igénye alapján 
határozható meg. 

A műtrágya alkalmazásának 
MEGFELELŐ pillanata  
a talaj tápanyagtartalékai, a 
tápanyagok felszívódása, a 
vegetációs fázis, a tápanyagvesztési 
kockázata, valamint az alkalmazott 
technológia ismeretében 
határozható meg. 

A MEGFELELŐ alkalmazási mód  
a növény gyökérzetének dinamikája 
és a tápanyagok felszívódása 
függvényében határozható meg, 
ezáltal kielégíthető a növények 
tápanyag igénye és csökkenthető 
tápanyagvesztés kockázata. 

A 4C elv tudományos alapot nyújt 
a tápanyagszükséglet megfelelő 
felméréséhez és hozzájárul a 
fenntartható mezőgazdaság 
gyakorlatához, gazdasági, társadalmi 
és ökológiai célok megvalósítása által.

AZ AZOMUREȘ ÁSVÁNYI MŰTRÁGYÁINAK ALKALMAZÁSA
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A talaj vizsgálata és annak 

fontossága  
Az optimális műtrágyázási megoldások 
biztosítása érdekében az Azomureş javasolja 
talajelemzések elvégzését a talaj jellemzőinek 
jobb megértése céljával. A hatékony trágyázási 
terv kidolgozásában figyelembe kell venni az 
egyes terménytípusok tápanyagszükségleteit, 
az előző termést, a tervezett hozamot és a 
talaj termékenységének agrokémiai mutatóit, 
amelyek a talaj feltérképezése és elemzése révén 
ismerhetők meg.  

A talajelemzés révén megismerhető a talaj 
relatív tápanyag biztosító kapacitása. A 
talaj termékenységének helyes értékelési 
rendszerének tartalmaznia kell a következő 
elemeket: a talaj szerkezetének elemzését, a 
pH szintet, a humusztartalom meghatározását, 
valamint a makro- és mikroelemek összetételét. 
A talaj feltérképezésének eredményei alapján 
meghatározható a talajjavítási programja és a 
műtrágyázás megfelelő módja. 
 
Ajánlott az agrokémiai térképezés megismétlése 
3-4 évente, ez lehetővé teszi a talajváltozásainak 
hosszú távú nyomon követését vagy éppen annak 
irányítását. 

További részletekért a talajminták vételezéséről és 
az elemzéseket végző hatóságokról a gazdák az 
Azomureș tanácsadóitól érdeklődhetnek. 

47
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PÉLDÁK MŰTRÁGYÁZÁSI 
RENDSZEREKRE AZOMUREȘ 
TERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁVAL

A bemutatott trágyázási programok egy sor példát 
tartalmaznak az Azomureș által gyártott és forgalmazott 
műtrágyák felhasználására

Az optimális trágyázási terv elkészítéséhez szükséges 
figyelembe venni számos olyan tényezőt, amelyek döntően 
befolyásolhatják a mezőgazdasági termelést mennyiségi és 
minőségi szempontból.

• az elvégzett munkálatok

• az előzőleg a területen termesztett növény

• a talaj típusa és állapota

• a talaj pH értéke

• humusztartalom

• a talaj megfelelő tápanyagokkal való ellátása

• a termesztendő nemesített növény /hibridnövény 
genetikai potenciálja

• a várható termelés
 
Az Ön gazdaságára szabott ajánlásokért forduljon az Azomureș 
műszaki tanácsadóihoz!

AZ AZOMUREȘ ÁSVÁNYI MŰTRÁGYÁINAK ALKALMAZÁSA
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A BÚZA NÖVÉNYKULTÚRÁK ELLÁTÁSA TÁPANYAGOKKAL

4949

*Hektáronkénti kereskedelmi anyagban kifejezett mennyiségek.

STANDARD
Ajánlott savastól 
egészen a semleges 
talajtípusokig

STANDARD
Kéntartalommal az 
alaptrágyázáshoz. 
Javasolt >7,2 pH értékű 
talajhoz 

Trágyázási
terv

JAVÍTOTT
Jelentős kén, valamint foszfor és kálium tartalom 
az első fázistrágyázás 
alkalmával. Javasolt savastól 
egészen a semleges 
talajtípusokig (vagy <7,2 pH 
értékhez)

JAVÍTOTT
Jelentős kén tartalom 
alaptrágyázáshoz és 
fázistrágyázáshoz (1), 
foszfor és kálium tartalom 
az első fázistrágyázás 
alkalmával. Javasolt 
bármilyen talajtípushoz. 

JAVÍTOTT
Kiegyensúlyozott alap 
tápanyagtartalom (N, P, K), 
jelentős S és Mg tartalom. 
Javasolt bármilyen 
talajtípushoz.

Alaptrágyázás:
A csírázó ágyak
előkészítése

1 fázistrágyázás: 
a tél végeztével és a vegetációs
időszak újraindulásakor

2 fázistrágyázás:
egészen az utolsó levél 
(csírapajzs) megjelenéséig

150 kg

KALCIUM-AMMÓNIUM NITRÁT (CAN) - PÉTISÓ

120 kg

200 kg

150 kg

120 kg

350 kg  

350 kg  

350 kg  

350 kg  

350 kg  

150 kg

KARBAMID

180 kg

AMMÓNIUM-NITRÁT (AN)

250 kg

250 kg

250 kg

KALCIUM-AMMÓNIUM NITRÁT (CAN) - PÉTISÓ

AMMÓNIUM-NITRÁT (AN)

AMMÓNIUM-NITRÁT (AN)

KARBAMID
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A REPCE NÖVÉNYKULTÚRÁK ELLÁTÁSA TÁPANYAGOKKAL

*Hektáronkénti kereskedelmi anyagban kifejezett mennyiségek.

STANDARD
Ajánlott savastól egészen a 
semleges talajtípusokig.

Trágyázási
terv

JAVÍTOTT
Kén- és 
magnéziumtartalommal a 
bázistrágyázáshoz, B és Zn 
tartalommal az első 
fázistrágyázáshoz, plusz P 
és K tartalommal. Javasolt 
savastól egészen a semleges 
talajtípusokig (7,5 pH).

JAVÍTOTT
Jelentős kéntartalom 
alaptrágyázáshoz és az első 
fázistrágyázáshoz.  Javasolt 
bármilyen talajtípushoz, 
amelynek K tartalma közepes 
vagy nagyon magas. 

Alaptrágyázás: 
A csírázó ágyak 
előkészítése

1 fázistrágyázás: 
a tél végeztével és a vegetációs 
időszak újraindulásakor

2 fázistrágyázás

150 kg

120 kg

200 kg

400 kg  

300 kg  

400 kg  

150 kg

250 kg

250 kg

KARBAMID KALCIUM-AMMÓNIUM NITRÁT (CAN) - PÉTISÓ

KALCIUM-AMMÓNIUM NITRÁT (CAN) - PÉTISÓ

AMMÓNIUM-NITRÁT (AN)

AZ AZOMUREȘ ÁSVÁNYI MŰTRÁGYÁINAK ALKALMAZÁSA
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A KUKORICA NÖVÉNYKULTÚRÁK ELLÁTÁSA TÁPANYAGOKKAL 

51

*Hektáronkénti kereskedelmi anyagban kifejezett mennyiségek.

Alaptrágyázás:
A csírázó ágyak 
előkészítése

1 fázistrágyázás: 
szántás alkalmával,
4-6 leveles fázisban

2 fázistrágyázás: 
a 8 leveles fázis
után 

Trágyázás a vetés alkalmával

STANDARD
Ajánlott jó ellátottságú 
területeken, enyhén savas 
vagy semleges pH értékű 
talajtípusokhoz.

STANDARD
Ajánlott gyenge K 
ellátottságú területeken, 
alkalmas bármilyen pH 
értékű talajtípusokhoz.

Trágyázási
terv

JAVÍTOTT
Teljes műtrágyázás az 
összes tápanyagtípus 
bejuttatásával a talajba, 
B és Zn tartalom bejuttatása 
az első fázistrágyázás 
alkalmával. 

JAVÍTOTT
Szántás alkalmával a 
talajba juttatott B és Zn 
tartalom, jó P ellátottságú 
talajtípusokhoz.  

250 kg

100 kg

250 kg

200 kg

200 kg

200 kg

200 kg  

250 kg  

250 kg  

300 kg  

200 kg

200 kg

200 kg

250 kg

KALCIUM-AMMÓNIUM
NITRÁT (CAN) - PÉTISÓ AMMÓNIUM-NITRÁT (AN)

AMMÓNIUM-NITRÁT (AN)

AMMÓNIUM-NITRÁT (AN)

KARBAMID



52

A NAPRAFORGÓ NÖVÉNYKULTÚRÁK ELLÁTÁSA TÁPANYAGOKKAL

*Hektáronkénti kereskedelmi anyagban kifejezett mennyiségek.

Alaptrágyázás: 
A csírázó ágyak előkészítésekor

Szántás alkalmával
végzett trágyázás

STANDARD
Kiegyenlített N, P és K 
tartalom, hozzáadott, 
kieserit eredetű S és Mg 
tartalommal az 
alaptrágyázáshoz.

Trágyázási
terv

JAVÍTOTT
Kiegyensúlyozott trágyázás 
jelentős S tartalommal a 
szántás alkalmával történő 
trágyázáshoz.

JAVÍTOTT
B és Zn tartalommal a 
szántás alkalmával végzett 
trágyázáshoz.

250 kg300 kg  

300 kg  

250 kg  300 kg

300 kg

AZ AZOMUREȘ ÁSVÁNYI MŰTRÁGYÁINAK ALKALMAZÁSA
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A CUKORRÉPA NÖVÉNYKULTÚRÁK ELLÁTÁSA TÁPANYAGOKKAL

*Hektáronkénti kereskedelmi anyagban kifejezett mennyiségek.

STANDARD
Ajánlott az 
NPK 14:14:14 plusKIESERIT 
műtrágya alkalmazása 
magas S és Mg tartalma, 
és a cukorrépa számára
fontos egyéb tápanyagok 
miatt.

Trágyázási
terv

Alaptrágyázás:
A csírázó ágyak
előkészítése

Szántás alkalmával
végzett trágyázás

Vegetációs időszakban
végzett fázistrágyázás

JAVÍTOTT
Teljes műtrágyázás 
NPK 14:14:14 plusKIESERIT 
műtrágyával (S és Mg), 
a csírázó ágyak 
előkészítésekor, 
NPK 23:9:9+Mg9+B+Zn 
műtrágyával (B és Zn) a 
szántás alkalmával, jelentős 
kalcium-nitrát (CN) eredetű 
Ca tartalommal a vegetációs 
időszakra.

200 kg

200 kg

400 kg  

500 kg  

250 kg  

300 kg

KALCIUM-AMMÓNIUM NITRÁT (CAN) - PÉTISÓ

KALCIUM-NITRÁT (CN) 
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A BURGONYA NÖVÉNYKULTÚRÁK ELLÁTÁSA TÁPANYAGOKKAL

*Hektáronkénti kereskedelmi anyagban kifejezett mennyiségek.

250 kg

200 kg

600 kg  

300 kg  

400 kg  350 kg  

350 kg  300 kg

KALCIUM-AMMÓNIUM NITRÁT (CAN) - PÉTISÓ

KALCIUM-NITRÁT (CN) 

STANDARD

Trágyázási
terv

JAVÍTOTT
Teljes műtrágyázás 
NPK 14:14:14 plusKIESERIT 
műtrágyával (S és Mg), 
jelentős kalcium-nitrát (CN) 
eredetű Ca tartalommal.

JAVÍTOTT
Teljes műtrágyázás 
NPK 14:14:14 plusKIESERIT 
műtrágyával (S), a szántás 
alkalmával és 
NPK 23:5:5+S+Mg, javasolt 
kapálás alkalmával.

Alaptrágyázás: 
A csírázó ágyak
előkészítése

1 fázistrágyázás:
Ültetés alkalmával
végzett trágyázás

2 fázistrágyázás:
la bilonare

AZ AZOMUREȘ ÁSVÁNYI MŰTRÁGYÁINAK ALKALMAZÁSA
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A SZÓJA NÖVÉNYKULTÚRÁK ELLÁTÁSA TÁPANYAGOKKAL

5555

*Hektáronkénti kereskedelmi anyagban kifejezett mennyiségek.

200 kg  100 kg

250 kg  150 kg

200 kg 250 kg

NPK 15:15:15 SOPKALCIUM-NITRÁT (CN) 

AMMÓNIUM-NITRÁT (AN)

Alaptrágyázás: 
A csírázó ágyak előkészítésekor
vagy szántáskor

Fázistrágyázás: 
szántáskor vagy 3-4 levéltől
2-4 oldalhajtás megjelenéséig

STANDARD
S tartalommal az 
alaptrágyázáshoz. Javasolt 
ammónium-nitrát használata 
>7,2 ph értékű talaj esetében

Trágyázási
terv

JAVÍTOTT
Jelentős kalcium-nitrát (CN) 
tartalom a csírázó ágy 
előkészítésekor, 
NPK 15:15:15 SOP eredetű S 
szántás alkalmával.

JAVÍTOTT
S tartalommal alap és 
fázistrágyázás alkalmával. 
Ajánlott bármely típusú 
talajhoz.
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Az Azomureş stabil és szilárd 
rendszerben értékesíti ásványi 
alapú műtrágyáit, amelyek az ország 
összes mezőgazdasági régióját 
lefedik. A rendszer forgalmazókból és 
viszonteladóikból áll.

A szállítási költségek csökkentése 
és a kiszállítás hatékonyabbá tétele 
érdekében az Azomureş műtrágyák 
kizárólag ezen a hálózaton belül 
vásárolhatók meg, a gyárból történő 
direkt vásárlás nem lehetséges. 

Az Azomureş a gazdák számára 
műszaki és értékesítési tanácsadók 
teljes csapatát bocsátja rendelkezésre 
(agrármérnökök), akik készen állnak 
támogatást nyújtani a megfelelő 
műtrágya kiválasztásához. 

Az Azomureș ügyfélmenedzseri 
csapata tartja a kapcsolatot a meglévő 
forgalmazókkal és azon cégekkel, 
akiknek szándékában áll Azomureș 
forgalmazókká válni.

AZ AZOMUREȘ MŰTRÁGYÁK FORGALMAZÁSI RENDSZERE 
ÉS AZ ÉRTÉKESÍTÉSI CSAPAT
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Műszaki tanácsadók Ügyfélmenedzserek

Vass Lajos
lajos.vass@azomures.com
Tel: 0724.783.286

Bogdan Dumitre
bogdan.dumitre@azomures.com
Tel: 0723.110.956

Sorin Stana 
sorin.stana@azomures.com
Tel: 0722.485.722

Cristian Anton
cristian.anton@azomures.com
Tel: 0731340893

Gabriel Nechita 
gabriel.nechita@azomures.com
Tel: 0730.645.743

Daniel Irimia  
daniel.irimia@azomures.com
Tel: 0744.393.705

Laurenţiu Ene
laurentiu.ene@azomures.com
Tel: 0722.374.874

Răzvan Dumitrescu
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

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

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

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

IL, CL, CT, TL IL, CL, CT, TL

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

CJ, BN, MS, HD, AB, SB, BV, CV
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TERMÉK KATALÓGUS
2021-2022

540237 Marosvásárhely (Târgu Mureș)
Gh. Doja utca 300, Maros (Mureș) megye, Románia (România)
0265 252 627
office@azomures.com

www.azomures.com


