
 

 

 

 Fişă tehnică   

Azofluid 
 

Fertilizant EC lichid cu conţinut de azot 
 
*Compoziție *Caracteristici 

Azot (N) total  30% din care Aspect Lichid 

Azot amoniacal (NH4) 7,5 % Densitate la 20 °C 1,30 kg/l 

Azot nitric (NO3) 7,5 % Punct de îngheț -14 °C 

Azot ureic (amidic-NH2) 15 % Conductibilitate electrică (0,1%) 810 µS/cm 

  pH (20 °C) 6,5 - 7 
 

Metode de analiză: conform Regulamentului 2003/2003 

 
AZOTUL este constituent al aminoacizilor, proteinelor, acizilor nucleici, hormonilor și clorofilei, fiind 

elementul nutritiv necesar culturilor în cantități mari / foarte mari.  

 In perioadele reci, cand solul nu se incalzeşte suficient, aplicarile deîngrăşaminte convenţionale cu azot 
la sol sunt ineficiente, deoarece radacinile plantelor nu sunt inca foarte active (factorii care influenţează 
capacitatea radacinilor de a absorbi azotul includ temperatura, umiditatea, textura solului şi etapa de 
dezvoltare a plantelor, respectiv capacitatea fiziologica a rădacinilor de a obţine azotul in acea fenofaza); 

 Dacă apar deficiențe sau dacă dorim să stimulăm și să susținem parțiăl creșterea, prin utilizarea foliara a 
unui supliment nutritiv de calitate superioară şi cu eficienţa ridicată a utilizarii, aplicarile foliare de 
AZOFLUID sunt cea mai buna soluţie prin: 

- solubilitate si absorbţie rapidă si eficienţa a tuturor formelor de azot din compoziţie ( azotul amoniacal si 
ureic sunt forme cationice si respectiv apolare de azot); 

- susţinerea rapidă a creşterilor plantelor ( azotul ureic este absorbit rapid şi transformat in amoniac şi 
dioxid de carbon de ureaza din frunze); 

- ţesuturile tinere/ cu creştere activa beneficiaza de o activitate mai intensă a ureazei). 
 

 
*Doza recomandată: 

Foliar:  7-15 l/ha in aplicari multiple şi in volume suficiente de apa la toate culturile de câmp, pomi fructiferi, 
viță de vie și culturi horticole   

Fertirigare: 15-30 l/ha 
 
Depozitare: se depozitează în ambalajul original, sigilat ermetic, în încaperi răcoroase, uscate și bine ventilate, ferit de 
actiunea directă a razelor de soare și a surselor de căldură. Temperatura de depozitare: între 5 - 30° C. 
 

Mod ambalare: Bidon 20l / 26 kg 

Producător:  COMBINATUL DE ȊNGRĂSĂMINTE CHIMICE S.R.L 

 


