
 

 

 

 Fişă tehnică   

Nitrosan 
ÎNGRĂȘĂMÂNT CE 

 

Îngrășământ lichid 
 
*Compoziție *Caracteristici 

Azot total (N) 21% din care Aspect Lichid 

Azot amoniacal (NH4) 8,5% Densitate la 20 °C Circa 1,29 kg/l 

Azot nitric (NO3) 4,1% Punct de îngheț -5 °C 

Azot ureic (amidic-NH2) 8,5% Conductibilitate electrică (0,1%) 0,72 mS/cm 

Trioxid de sulf (SO3 ) solubil în apă 15% pH (20 °C) 6.5 – 7.0 
 

Metode de analiză: conform Regulamentului 2003/2003 

Nitrosan este un îngrășământ lichid pe bază de azot, cu un conținut important de sulf. Nitrosan are în 

componență Tiosulfat de amoniu ce acționează ca și inhibitor de nitrificare permițând plantelor să 

asimileze produsul treptat și pe o perioadă mai mare. 
 
Nitrosan favorizează dezvoltarea vegetativă și a aparatului foliar. Datorită formelor de azot conținute și a 

inhibitorului, azotul va fi asimilat in cantitate maximă. Sulful prezent în cantitate importantă, servește 

în procesele de sinteză a proteinelor. 
 
Nitrosan se recomandă a fi folosit la rapiță, floarea-soarelui, cereale, porumb cât și în alte culturi, atunci 

când plantele au nevoie. 

 
*Doze și metode de aplicare: 
 
Stabilirea dozelor necesare culturilor trebuie facută ținând cont de fertilitatea solului , premergătoare, tipul 

culturii și stadiul de dezvoltare a plantelor. 
 
Pentru fertilizarea în câmp deschis unde dozele recomandate sunt 100-400 kg/ha, se recomandă folosirea 

duzelor speciale pentru administrarea de îngrășămănt lichid. 
 
Se recomandă de asemenea folosirea în fertirigare cu doze de cca 100 kg/ha și în aplicări foliare în doza de 

maxim 35 kg/ha în funcție de cultură, cu introducerea produsului în bazin la final. 
 
*Atenționări si compatibilități: se poate amesteca cu toate produsele lichide. Atenție în amestecul cu 

produse ce conțin potasiu. Se recomanda a se efectua înainte de folosire teste de compatibilitate! În 

cazul utilizarii în mediu protejat(sere, solarii) prin fertirigare, cantitatea de produs nu trebuie să depășească 

200g/hl de apa. După utilizarea echipamentelor ce conțin staniu, cupru și alte aliaje, se recomandă spălarea 

acestora după utilizare. Administrați produsul în orele răcoroase ale zilei! 

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. 
Producător:  COMBINATUL DE ȊNGRĂSĂMINTE CHIMICE S.R.L 

 


