
CAN Azotatul 
de calciu 
de amoniu

Îngrăsământ de înaltă eficiență cu azot

Caracteristici

Azotatul de calciu de amoniu (CAN) este un îngră-
șământ granular cu azot care garantează furniza-
rea sigură a zotului către plante. Combinatia din-
tre azotatul de amoniu și azotul nitric și absența 
efectului de acidifiere face CAN-ul să fie complet 
pretabil pentru orice tip se sol sau cultura agri-
colă sau horticolă. CAN se produce prin ameste-
carea soluției de azotat de amoniu cu calcar fin 
(dolomit) urmată de granularea amestecului. Gra-
nulația excelentă și suprafața specifică garantează 
o păstrare optimă asigurând proprietăți de împrăs-
tiere  foarte bune cu lățimi de lucru de peste 40 de 
metri.

Principalele avantaje

• O combinație de nutrienți corect ajustată la 
nevoile culturilor

• Azot nitric pentru acțiune imediată și azot amoni-
acal pentru furnizare durabilă

• Reduce necesarul de calcar
• Emisiile mai mici de amoniac comparativ cu 

ureea, asigură o aprovizionare crescută de azot 
pentru culturi

• Management efciant al azotului prin posibilitatea 
aplicării fractionate

• Alternativă sigură la AN
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Date tehnice 

Azot total (N) 27,0%

Azot nitric (NO₃) 13,5%

Azot amoniacal (NH₄) 13,5%

Oxid de calciu (CaO) 6,0%*

Oxid de magneziu (MgO) 4,0%

Total CaCO₃ + MgCO₃, min 20,0%

Granulație, 2–5 mm, min 95,0%

Umiditate, max 0,5%

* Conținutul poate varia în funcție de materia primă utilizată
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Aplicare

De 1–3 ori în sezonul de creștere. Normele de fer-
tilizare trebuie să corespundă cerințelor culturilor. 

Conținutul de nutrienți al solului trebuie să fie eva-
luat pentru a evita suprafertilizarea. Tineți cont de 
sfatul specialiștilor.

Ambalare, manipulare si transport

Pentru a asigura livrarea sigură și eficientă, vă 
punem la dispoziție o gamă variată de ambalaje și 
transport.

Vă rugăm să contactați echipa noastră locală pen-
tru a afla mai multe informații despre opțiunile 
disponibile.

Unități de producție EuroChem

• EuroChem Antwerpen, Belgia
• Novomoskovskiy Azot, Rusia

Cereale Pajisti Legume Porumb Tomate Pomi 
fructiferi RădăcinoaseFructe 

de pădure
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