
 

 

 

Fişă tehnică 

Folisulf 

Fertilizant EC lichid cu conţinut de azot, sulf şi 
 *Compoziție                                                                            *Caracteristici 

Azot total (N) 16%w/w echivalent 21%w/v din care Aspect Lichid 

         Azot nitric (NO3) 1,7%w/w echivalent 2,3%w/v Densitate la 20 °C Circa 1,31 kg/l 

         Azot amoniacal (NH4) 10,8%w/w echivalent 14,1%w/v Punct de îngheț  -5°C 

         Azot ureic (amidic) 3,5%w/w echivalent 4,6%w/v Conductibilitate electrică (0,1%) 1,1 mS/cm 

Sulf (SO3) solubil în apă  50%w/w echivalent 65%w/v pH (20 °C) 7-8 

Bor (B) solubil în apă 0,01%w/w echivalent 0,013%w/v 

  

Cupru (Cu) chelat EDTA  0,01%w/w echivalent 0,013%w/v 

Fier (Fe) chelat EDTA  0,02%w/w echivalent 0,026%w/v 

Mangan (Mn) chelat EDTA  0,01%w/w echivalent 0,013%w/v 

Molibden (Mo) solubil în apă  0,001%w/w echivalent 0,0013%w/v 

Zinc (Zn) chelat EDTA  0,01%w/w echivalent 0,013%w/v 

 

Folisulf: 

-  îngrășământ lichid cu continut ridicat de azot si sulf si cu un continut echilibrat de microelemente- 

componentele FOLISULF intervin in procesul de sinteza a clorofilie, a enzimelor si proteinelor. 

- solubilitatea si absorbtia rapida si eficienta a celor trei forme diferite de azot din compozitie favorizeaza si 

sustin cresterile vegetative/dezvoltarea aparatului foliar; 

- previne deficienţele şi asigură necesarul de sulf al plantelor( consumurile de sulf sunt direct relaţionate cu 

nevoile de azot astfel încȃt culturile care au cerinţe ridicate de azot au nevoie şi de o cantitate 

corespunzatoare de sulf; 

- carenţa de sulf duce la creşterea conţinutului de azot solubil fapt ce determină o formare în ritm redus a 

substanţelor proteice; 

- favorizeză absorbţia altor nutrienţi; 

- Previne creşterea conţinutului de acid aspartic în detrimentul celorlalti aminoacizi la cereale aşa cum se 

întămplă în cazul carenţelor de sulf,îmbunătăţind cantitativ şi în deosebi calitativ producţiile. 

 

Doze și metode de aplicare: 

Se recomandă  în aplicări foliare la toate culturile în doză de 2-5 l/ha. 

Mod ambalare: Bidon 20 l 

Modul de păstrare si depozitare:  Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat ermetic, în încaperi răcoroase, 
uscate și bine ventilate, ferit de acţiunea directă a razelor de soare și a surselor de căldură. Temperatura de 
depozitare: între +5° C și +30° C. 
Producător: COMBINATUL DE ȊNGRĂSĂMINTE CHIMICE S.R.L 

 

 


