
NP Îngrăsământ 
cu Azot si Fosfor 
20-20 (+S)

Îngrăsământ echilibrat cu azot si fosfor

Caracteristici

Îngrășământul NP+(S) ((NH₄)₂HPO₄ + (NH₄)₂SO₄) 
este compus din azot si fosfor continat cu sulf.  
NP+(S) este produs prin neutralizarea amestecului 
de acid fosforic și acid sulfuric cu amoniac NP+(S) 
este un produs granulat solubil în apă, 100% friabil, 
neigroscopic, cu compoziție granulometrică ega-
lizată, fără praf și practic lipsit de substanțe nedo-
rite. Acest îngrășământ este pretabil amestecurilor 
cu alte îngrășăminte datorită solubilității fosforului 
și concentrației mari de azot. Îngrășământul este 
foarte eficient pentru culturile de primăvară sau 
toamnă: cereale de primăvară, porumb, rapiță și 
floarea soarelui si recomandat pe soluri cu nivel 
scăzut și grad mediu de fosfor mobil cu deficit de 
sulf.

Principalele avantaje

• Nutriție eficientă și rapidă
• Granulație excelentă pentru dezvoltare armoni-

oasă cu toți nutrienții într-o singură granulă
• Pierderi minime de nutrienți
• Eficientizează timpul de lucru
• Proprietăți excelente de depozitare și aplicare 

prin împrăstiere la lățimi de peste 40 m

ro.eurochemagro.com



Porumb Cereale Rapiță Floarea 
soarelui Citrice     

Date tehnice 

Azot total (N) 20,0%

Azot amoniacal (NH₄) 11,8%

Azot nitric (NO₃) 8,2%

Conținut total de fosfor, min 20,0%

Conținut total de sulfat 
(calculat în sulf brut), min 2,0%

Umiditate, max 1,5%

Granulație
< decât 1 mm, max
2–5 mm, min
> decât 6 mm

3,0%
90,0%
100,0%

Rezistența granulei la presiune, 
MPa (kgs/cm2), min 3,0 (30)

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
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