
 

 

 

Fişă tehnică   

RO ȊNGRĂŞĂMÂNT 

 GAMA NUTRI TOP 

AmeSal NPK 4.12.24 NGOOO  

 
Compoziţie 

Azot (N) total 4% 

Azot amoniacal ( N-NH4) 4% 

Pentaoxid de fosfor   (P2O5 ) total 12 %     

Pentaoxid de fosfor   (P2O5) solubil in  citrat de amoniu neutru si apă                10% 

Pentaoxid de fosfor   (P2O5) solubil in apă                                                  8% 

Oxid de potasiu (K2O) total                                                                         24% 

Trioxid de sulf solubil (SO3) total                                                           12% 

Oxid de calciu (CaO) total                                                                         7,6% 

Oxid de de magneziu (MgO) total 0,34% 

Fier (Fe) total 0,5% 

Bor (B) 0,01% 

Mangan (Mn) 0,01% 

Zinc (Zn) 0,01% 

Extract humic 

Inhibitor de nitrificare, DCD, din masa azotului declarat 

Potenţiator de fosfor AmeSal 200N 

 

Caracteristici 
Aspect Granule cu forme neregulate.  

Densitate produs netasat 0,9376 kg/dm 
3 

Densitate produs tasat 0,9944 kg/dm 
3
 

p H (soluţie de 10 %, 20 
0 
C) 3,8 - 4,6 

Granulaţie intre 1-5 mm Min 95 % 

 

Metode de analiză: Conform Regulamentului 2003/2003. 

 

Nutri Top AmeSal NPK 4:12:24 NGOOO este un ingrasamant solid granulat pe baza de azot, fosfor, potasiu 

si microelemente. ,inovator datorita prezentei Amesal 200N din compozitie si a extractului humic. 

Amesal 200N e un polimer de sinteza de ultima generatie cu o capacitate de schimb cationic mare. Acesta se 

leaga cu ionii de Fier si Aluminiu prezenti in terenurile acide si cu cei de Calciu din terenurile alcaline, 

protejand astfel fosforul prin evitarea crearii de fosfati insolubili. Prin urmare, fosforul present în granulele 

de îngrășământ tratate cu Amesal este mult mai disponibil pentru cultură. In plus prezenta inhibitorului de 

nitrificare DCD permite folosirea azotului intr-o cantitate maxima si pe o perioada mai lunga. 

Extractul humic este un aditiv natural folosit in  îngrășăminte, pentru a îmbunătăți structura solului și a 

crește fertilitatea. 

Utilizare: La fertilizarea terenurilor agricole, prin încorporare în sol, administrat sub aratura, inainte de 

pregatirea patului germinativ sau localizat odata cu semanatul. 

Condiţii de păstrare: Produsul se depozitează in ambalajul original,sigilat, in incăperi uscate şi destinate 

îngrăsămintelor, ferit de acţiunea directă a razelor solare. 

 

Ambalare: Big Bag 600 kg 

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


