
MAP Fosfat 
monoamoniacal

Pentru culturi cu cerințe ridicate de fosfor

Caracteristici

MAP (NH₄H₂PO₄) este un îngrășământ granulat cu conți-
nut ridicat de fosfor si azot foarte concentrat produs prin 
neutralizarea acidului fosforic cu amoniac. Fosfatul este 
foarte solubil în apă, iar azotul este sub formă de amo-
niu. MAP este un îngrășământ universal eficient ce poate 
fi utilizat pe toate tipurile de culturi și de sol. Se reco-
mandă utilizarea lui în culturile cu cerință mare de P sau 
pe solurile cu deficit. Având în vedere nivelul ridicat de 
azotat de amoniu, se recomandă încorporarea acestuia 
pentru a eficientiza utilizarea fosforului. Orice îngrăsă-
mânt complex poate avea la bază MAP Este nehigrosco-
pic, nu formează praf nu se descompune si are granula-
tie constantă.

Principalele avantaje

• Îngrăsământ cu conținut ridicat de azot si 
fosfor

• Parametri excelenți de împrăstiere dato-
rată formelor optimizate ale granulelor

• Potrivit pentru amestecuri de îngrășă-
minte datorită excelenței proprietăților de 
granulare

ro.eurochemagro.com



Date tehnice 

Azot total (N) 12,0%

Azot amoniacal (NH₄) 12,0%

Fosfor total (P₂O₅) 52,0%

Umiditate, max 1,0%

Granulație
< decât 1 mm
2–5 mm, min

2,0%
95,0%

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. Tineti cont de 
sfatul specialistilor.

Ambalare, manipulare si transport

entru 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

• Phosphorit, Rusia
• Lifosa, Lituania
• EuroChem BMU, Rusia
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