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IE Nitro-Cal L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC

SOLUŢIE DE NITRAT DE CALCIU
PENTRU PREPARAREA DE SOLUŢII NUTRITIVE 

Fertilizzanti Speciali



Nitro-Cal L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE DE NITRAT DE CALCIU 
PENTRU PREPARAREA DE SOLUŢII NUTRITIVE

COMPOZIŢIE p/p p/v gr/lt
Azot (N) total ....................................................................8,5 % ..................12,7 % .................. 127
 Azot (N) nitric ......................................................8,5 % ..................12,7 % .................. 127
Oxid de calciu (CaO) solubil în apă .................................17,5 % ..................26,2 % .................. 262

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

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Soluţie stabilizată derivată din reacţia între acidul azotic și oxidul de calciu.
Are o reacţie acidă în soluţie și este asimilabilă imediat pe cale rădiculară.
Este indicat pentru toate culturile ca aport de azot cu efect imediat și calciu disponibil pentru plante.

MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure: în fertirigaţie în faze de legare a fructelor și pe parcursul creșterii fructelor, a repeta de 
3-4 ori cu doze de 40-50 lt/ha.
Culturi horticole: în fertirigaţie de la faza de creștere a plantei , în pre-înflorire și pe parcursul creșterii fructelor, a repeta de 
3-4 ori cu doze de 35-40 lt/ha.
Floricultura și culturi ornamentale: în fertirigaţie pe durata întregului ciclu de 3-4 ori cu doze de 3-4 lt/1.000 mp.

AMESTEC
Produsul poate fi amestecat cu alţi formulaţi, excluse cele pe bază de sulf și fosfor (cu excepţia celui derivat din fosfat de 
uree), dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica compatibilitatea.

AMBALAJE: Bidon de 20 lt · Cisterna de 1.000 lt
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The  best solution for plant nutrition


