
UREA
Îngrășământ cu cea mai mare 
concentrație de azot (N)

Caracteristici

Urea (CO(NH₂)₂) este produsă din amoniac și dio-
xid de carbon. Cu un conținut de azot de 46%, 
urea oferă cea mai mare concentrație de N din 
toate îngrășămintele. Azotul există sub forma car-
bamidei. În câteva zile de la aplicare, în urma pro-
ceselor de transformare în sol, azotul este transfor-
mat mai întâi în amoniu, iar mai târziu în nitrat. Urea 
este un îngrăsământ universal extrem de eficient 
utilizat în agricultură pentru fertilizarea culturilor în 
orice perioadă de vegetație.

Urea prill este tratată cu aditivi de condiționare 
pentru a preveni formarea de bulgări si praf.

Principalele avantaje

• Granule omogene, albe
• Produs omogen concentrat de înaltă calitate
• Îngrăsământ universal, potrivit pentru toate tipu-

rile de sol și culturi agricole sau horticole
• Calități bune de transport și depozitare: curgere 

usoară lină mulțumită uniformității suprafețelor 
granulei. Nu se întăreste si nu formează bulgări.

• Împrăstiere uniformă datorita granulelor 
uniforme.
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Date tehnice 

Conținut total de azot (N) 46,2%

Azot ureic 46,2%

Biuret 1,0%

Umiditate, max 0,5%

Granulație
2–5 mm
< decât 1 mm

95,0%
2,0%

Rezistența granulei la presiune kg 2,5

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

• Novomoskovskiy Azot, Rusia
• Nevinnomysskiy Azot, Rusia
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