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IE Urea Solfato L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC

SOLUŢIE DE ÎNGRĂŞĂMINTE AZOTATE N (S) 25 (18) 

Fertilizzanti Speciali



Urea Solfato L.
ÎNGRĂŞĂMÂNT EC · SOLUŢIE DE ÎNGRĂŞĂMINTE AZOTATE N (S) 25 (18)

COMPOZIŢIE p/p p/v gr/lt
Azot (N) total .....................................................................25 % ................33,75 % ............. 337,50
 Azot (N) ureic .......................................................25 % ................33,75 % ............. 337,50
Anhidridă sulfurică (SO3) solubilă în apă ..........................18 % ................24,30 % ............... 243,0

PARAMETRI FIZICO-CHIMICI
pH al produsului: 1,5
Greutate specifică la 20 °C: 1,35 kg/lt

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE
Formulă lichidă ce derivează din reacţia dintre acid sulfuric și uree, adaptat pentru aplicare directă pe teren și pentru fertirigaţie. Aduce 
azot, prin eliberare lentă, îmbunătăţind dezvoltarea vegetativă și înflorirea. Mărește calibrul fructelor.
Urea Solfato L. este dotată de o putere acidificantă mare ce consimte eliberarea în teren a elementelor nutritive cuprinse în acesta și care 
sunt blocaţi sub forme chimice non-asimilabile, facându-le disponibile pentru plante.
Mărește deci capacitatea de schimb cationic și fertilitatea chimică a terenurilor tratate.

MODALITĂŢI ȘI DOZE DE FOLOSIRE
Pomicultura și fructe de pădure: în fertirigaţie de la reînceperea vegetativă , în înflorire și pe parcursul creșterii fructelor, a distribui de 
4-5 ori cu doze de 25-50 lt/ha.
Culturi horticole: în fertirigaţie pe durata întregului ciclu de mai mute ori cu doze de 25-50 lt/ha.
Floricultura și culturi ornamentale: în fertirigaţie pe durata întregului ciclu de mai mute ori cu doze de 2,5-3 lt/1.000 mp.

AMESTEC
Produsul poate fi folosit cu alţi formulaţi, excluse cele pe bază de calciu, dar se recomandă efectuarea a mici teste pentru a verifica 
compatibilitatea.

AMBALAJE: Bidon de 20 lt · Cisterna de 1.000 lt

2www.biokimia.it

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


