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IE Azotsprint
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC

SOLUŢIE DE ÎNGRĂŞĂMINTE AZOTATE CE CONȚINE SULF (S11) 

Fertilizzanti Speciali



Azotsprint
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE DE ÎNGRĂŞĂMINTE AZOTATE CE CONȚINE SULF (S11)

COMPOZIŢIE p/p p/v gr/lt
Azot (N) total .....................................................................22 % ................27,06 % ............. 270,60
Azot (N) amoniacal ..............................................................4 % ..................4,92 % ............... 49,20
Azot (N) ureic.....................................................................18 % ................22,14 % ............. 221,40
Anhidridă sulfurică (SO3) solubilă în apă ..........................11 % ................13,53 % ............. 135,30

PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH produsului: 6,5
Greutate specifică la 20° C: 1,230 kg/lt

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă obţinută prin salinizarea acidului sulfuric cu amoniac și uree lichidă în soluţie apoasă.
Înaltă pureţă și solubilitate a materiilor prime conţinute. Reacţie acidă în soluţie.
Datorită materiilor prime particulare ce întră în componenţa produsului se obţin rezultate mai bune spre deosebire de 
îngrăşămintele convenţionale.

MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure: în fertirigaţie de la începutul vegetativ la faza de fruct format, distribuit de 4-5 ori, în 
doze de 40 lt/ha. 
Culturi horticole: în fertirigaţie pe parcursul întregului ciclu, repetând de 5-6 ori în doze de 40 lt/ha.
Floricultura și culturi ornamentale: în fertirigaţie pe parcursul întregului ciclu, repetând de 2-3 ori în doze de 2,5-3 
lt/1.000 mp.
Culturi extensive (cereale, sfeclă, rapiţă, ...): împreună cu erbicide, distribuit în faza de pre-semănare și perioada pre- 
germinaţie, în doze de 100 -150 lt/ha. După încolţire, în doze de 40-60 lt/ha. Dozarea și numărul intervenţiilor poate varia în 
funcţie de necesitatea culturilor.

AMESTEC
Produsul nu prezintă contraindicaţii în ceea ce privește amestecul cu alţi formulaţi cu excepţia celor pe bază de calciu, totuși 
se recomandă întotdeauna efectuarea unor mici teste pentru a verifica compatibilitatea.

AMBALAJE: Bidon de lt 20 · Cisternă de 1.000 lt

BioKimia International S.r.l.
Sediu Legal: Via San Carlo 12/4 - 40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) Italy
Divizie producţie îngrășăminte speciale, logistică și administrativă:
Via degli Artigiani 130 - Zona Industriale Cà Bianca
40024 Castel San Pietro Terme (BO) Italy
E-mail: biokimia@biokimia.it - Tel. +39 051 944177 - Fax +39 051 940953 
www.biokimia.it       Biokimia International Srl RomaniaFertilizzanti Speciali

The  best solution for plant nutrition


