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SSP - 21%P205 
Superfosfat simplu

Superfosfat Simplu este produsul fanion al CICh România, fiind unicii producători naționali ai acestui tip de îngrășământ.

 E un îngrășământ solid granulat ce conține fosfor, sulf si calciu. E un îngrășământ recomandat pentru toate tipurile de sol.  

Cu acest produs se pot corecta în mod avantajos carențele de fosfor ale terenurilor agricole. 

Superfosfat Simplu este indicat a fi administrat sub arătură sau înainte de pregătirea patului germinativ.

Doze și metode de aplicare:

Stabilirea dozelor necesare culturilor trebuie făcută ținând cont de fertilitatea solului, tipul culturii și nivelul producției dorite . 

Se recomandă utilizarea podusului în câmp deschis prin administrare cu mașini de împrăștiat îngrășaminte. 

CATALOG PRODUSE RO

PRODUCT CATALOG EN

Descarca Fisa Tehnica 

Inapoi la PRODUSESTART CLASIC

Ingrasamant RO
Ingrasamant granulat

Fosfor total (P2O5) 21% din care

19%

Compozitia chimica:

 Fosfor (P2O5) solubil in apa

Sulf (SO3) 33%

Calciu (CaO) 31%

Aspect  

Culoare

Granulometrie 2-4mm

 Gri

min 90%

Caracteristici:

Granule

Saci Big Bags

Ambalare:

600 kg

BIO

DIVERSE

MICROGRANULATE

MICRO
GRANULATE

TENSIOFILL
Coadjuvant, penetrant, antispumant
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Doza recomandatã: 
50-100 gr/100 l apã
- Se aplicã împreunã cu toate tratamentele

Compoziþie:
- Glicoli 6,5% 
- Emulsie de dimetilpolisiloxan de 10%, în concentraþie de 5%

Produsul are triplu rol:
-  Este un coadjuvant care, datoritã prezenþei de substanþe particulare, favorizeazã distribuþia omogenã a îngrãºãmintelor 
  pe lamina frunzelor tratate;
-  Puterea mare de penetrare produce o creºtere a suprafeþei de contact între soluþia nutritivã ºi þesutul vegetal, producând 
   astfel o penetrare mai eficace ºi o asimilare consecventã a elementelor fertilizante ºi din alte inputuri;
-  Are o acþiune semnificativã de antispumant.

Ambalaj: 25 kg 

Produse Diverse

NITRACID
Doza recomandatã: 
Dacã pH-ul apei este alcalin: 100-200 gr/100 l apã
- Se aplicã împreunã cu toate tratamentele

Compoziþie:
- Azot (N) 9% : Azot (N) nitric 6% + Azot (N) amoniacal 3%
- Oxid de Magneziu (MgO) 2%

Ambalaj: 25 kg

În general, apele din România au pH alcalin, nefiind potrivite pentru aplicarea produselor foliare. NITRACID este soluþia 
în acest caz, fiind un produs cu acþiune multiplã:
- Produce o acþiune intensã acidifiantã;
- Reduce semnificativ valorile pH-ului din soluþiile nutritive ºi de protecþie aplicate culturilor;
- Produsul este indispensabil, mãrind cu 30% eficienþa inputurilor; 
În plus, Nitracid se poate folosi pentru efectuarea unei curãþãri profunde a tuburilor ºi echipamentelor 
(cuve, cisterne, containere etc.), folosite la aplicarea îngrãºãmintelor ºi a tratamentelor antiparazitare.  

NOFROTH
Doza recomandatã: 
15-20 cl într-o cantitate de soluþie de 500-600 litri
- Se aplicã împreunã cu toate tratamentele 
(pesticidele, fungicide, insecticide, erbicide) ºi cu 
soluþii pe bazã de îngrãºãminte ºi corective 

Compoziþie:
- emulsie apoasã pe bazã de dimetilpolisiloxan

Ambalaj: 1 kg 

Nofroth este un produs conceput în mod expres pentru evitarea formãrii spumei în timpul preparãrii soluþiilor pe bazã de 
îngrãºãminte, pesticide ºi erbicide.  

Nofroth acþioneazã rapid, reducând într-un timp foarte scurt stratul spumos, permiþând astfel obþinerea unei soluþii 
mult mai stabile.   
Produsul nu intervine sub aspect chimic, cu soluþia cu care se amestecã.     

Nofroth se foloseºte în amestec cu fertiriganþi solizi (hidrosolubili) sau lichizi 0,1% din cantitatea îngrãºãmântului.
Se recomandã sã se introducã Nofroth în acelaºi timp cu turnarea produselor care vor forma soluþia.

Antispumant
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îngrãºãmânt foliar pulbere 

Compoziþie:

Doza recomandatã: 
Legume ºi flori: în primele faze vegetative 150-200 g/hl (2-3 kg/ha).
Viþa de vie, kiwi: înainte ºi dupã înflorire pânã la îngroºarea acinilor ºi a fructului  250-300 g/hl (3-3,5 kg/ha).
Citrice, mãslin: înainte de înflorire ºi, ulterior, dupã înflorire pânã la îngroºarea fructului în funcþie de exigenþele manifestate de culturi  
250-300 g/hl (3-3,5 kg/ha).
Pomacee ºi drupacee (mãr, pãr, piersic, migdal, prun, cireº): înainte de înflorire pânã la îngroºarea fructului în funcþie de exigenþele 
manifestate de culturi  250-350 g/hl (2,5-3 kg/ha).
Culturi industriale (sfeclã de zahãr, tutun, tomatã, cartof, etc): în primele faze 250-350 g/hl (3-4 kg/ha).
Cereale (porumb, grâu, orz, orez, sorg etc.): în amestec cu erbicidele care se aplicã dupã rãsãrire ºi cu tratamentele antiparazitare 
350-450 g/hl (4-6 kg/ha).
Culturi furajere (lucernã, trifoi, pajiºti, pãºuni, etc.): la creºterea vegetativã ºi la fiecare cosit 250-350 g/hl (3-4 kg/ha).
Arbuºti, arbori în câmp deschis ºi în pepiniere: dupã transplatare sau dupã trezirea vegetativã 450-500 g/hl (5-6 kg/ha).
Culturi protejate (legume, flori, rãsadniþe, etc.): de la primele faze vegetative,a nu se depãºi 150-200 g/hl evitând orele cele mai 
cãlduroase ale zilei.

A se pulveriza pe frunziº. Nu lasã reziduuri pe lamina frunzei. Reacþie fiziologic acidã. 

Ambalaj: sac 25 kg 

Fill NPK 25.20.15 cu microelemente ºi conþinut scãzut de clor

- Azot (N) total 25%
- Azot (N) nitric   1,6%
- Azot (N) amoniacal 1,5%
- Azot (N) ureic 21,9%
- Anhidrida Fosforicã (P2O5) solubilã în citrat de amoniu 
  neutru ºi în apã    20%

- Oxid de Potasiu  (K2O)    solubil în apã 15%

- Bor (B)     solubil în apã 0,02%
- Cupru (Cu) solubil în apã ºi chelat  0,03%
- Fier (Fe) solubil în apã ºi chelat  0,1%
- Mangan(Mn) solubil în apã ºi chelat cu EDTA  0,02%
- Molibden(Mo)  solubil în apã    0,01%
- Zinc(Zn) solubil în apã ºi chelat cu EDTA  0,05%

- Aduce un aport excelent în procesul de hrãnire al plantelor, prin conþinutul bogat de microelemente;
- Este recomandatã utilizarea produsului în primele faze ale ciclului culturilor fructifere pânã la stadiul de fruct diferenþiat;
- Sunt utile aplicãrile înainte ºi dupã înflorire atât pe legume cât ºi pe culturile industriale;
- Se aplicã diluat prealabil în apã, prin irigare foliarã la intervale de 7-12 zile între intervenþii la începutul primelor faze vegetative.
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