
 

Compoziție: 
Azot (N) total  30% 

din care:  
Azot (NH4)       7,5% 
Azot (NO3)       7,5% 

Azot (N) amidic  15% 
 

Caracteristici: 
 
   Lichid  
pH (20oC)          7,5±0,5 
Densitate la 20oC        1,3 kg/l 
Punct de îngheț        - 14 oC 
Conductivitate     810 µS/cm 
electrică (0,1%) 

AZOFLUID 

 

 

 

FIȘA TEHNICĂ 
AZOTUL este constituent al aminoacizilor, proteinelor, 

acizilor nucleici, hormonilor și clorofilei, fiind elementul 
nutritiv necesar culturilor în cantități mari / foarte mari. 

AZOTUL este deseori limitat în disponibilitate prin 
pierderile sale naturale multiple (volatilizare, spălare, 
denitrificare, etc.) dar și prin pierderile apărute în urma 
aplicărilor incorecte în timp și spațiu ale îngrășămintelor la sol. 

În perioadele reci, când solul nu se încălzește suficient, 
aplicările de îngrășăminte convenționale cu azot la sol pot 
deveni inutile, deoarece rădăcinile plantelor nu sunt încă 
foarte active (factorii care influențează capacitatea rădăcinilor 
de a absorbi azotul includ temperatura, umiditatea, textura 
solului și etapa de dezvoltare a plantelor - respectiv 
capacitatea fiziologică a rădăcinilor de a obține azotul).  

Dacă apar deficiențe sau dacă dorim să stimulăm și să 
susținem parțial creșterea, aplicările foliare de AZOFLUID sunt 
cea mai bună soluție: 

- supliment nutritiv de calitate superioară cu eficiență 
ridicată a utilizării; 

- solubilitate și absorbție rapidă și eficientă a toturor 
formelor de azot din compoziție (azotul amoniacal și ureic sunt 
forme cationice și respectiv apolare de azot); 

- susținerea rapidă a creșterilor plantelor (azotul ureic 
este absorbit rapid și transformat în amoniac și dioxid de 
carbon de ureaza din frunze - țesuturile tinere / cu creștere 
activă beneficiază de o activitate mai intensă a ureazei). 

 
Aplicare, manipulare și depozitare 

 

  Absorbția foliară a AZOFLUID este 
afectată de factori externi, cum sunt 
temperatura și umiditatea. Eficacitatea aplicării foliare poate fi scăzută prin scurgerea produsului de pe 
suprafețele frunzelor, prin irigarea și precipitațiile survenite la scurt timp după aplicare dar și prin uscarea 
rapidă a soluțiilor pulverizate pe frunze (volatilizarea azotului ureic). Evitați aplicarea în perioadele cu 
umiditate ridicată și/sau cu temperaturi ridicate și luați în considerare adăugarea unui adjuvant. 

Legislația privind poluarea apei provocată de scurgerea îngrășămintelor devine din ce în ce mai 
strictă și regulile trebuiesc luate în considerare. Alături de îngrășămintele care înglobează tehnologii de 
eliberare controlată / lentă a azotului din portofoliul CICh, AZOFLUID, oferă soluția în acest sens - cantități 
reduse pentru suplimentarea necesarului de azot, utilizate mai eficient, pentru a menține productivitatea - 
fertilizarea foliară cu AZOFLUID constituie premiza unei soluții ecologice.  

AZOFLUID 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   -10 º C și + 40º C. 

FERTILIZANT FOLIAR 
CU AZOT 

Doza recomandată: 

AZOFLUID este recomandat a fi aplicat foliar la toate culturile de 
câmp, pomi fructiferi, viță de vie și culturi horticole în doze de 7-
25 l/ha în volume suficiente de apă (min. 1/10). 


