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COMPLEX 12/12/17
 +2MgO+12SO3+B+Zn

Suntem un distibuitor lider de 
îngrăşăminte în Europa.

Suntem un distribuitor de încredere 
pentru îngrăşămintele minerale şi 
produse cu azot şi depunem eforturi 
deosebite pentru a deţine o poziţie de 
lider în Europa.

Growing with joy.

Datorită colaborării cu Borealis L.A.T 
beneficiaţi de un îngrăşământ eficient 
pentru  culturile dumneavoastră.
Lăsaţi-vă inspiraţi de parteneriatul cu 
Borealis L.A.T si veţi deschide calea 
către noi oportunităţi de dezvoltare 
beneficiind în acelaşi timp de 
experienţa noastră în domeniu.

COMPLEX 12/12/17+2MgO+12SO3+B+Zn este un îngrăşământ complex 
cu raport optim de macro şi microelemente  pentru culturile horticole.  
Cu un conţinut de potasiu de 17% atât sub formă de sulfat cât şi de clorură, 
complexul 12/12/17+2MgO+12SO3+B+Zn este ingrăşământul potrivit pentru 
culturile ce necesită cantităţi ridicate de potasiu dar care sunt sensibile la 
clor.
 
Acest complex asigură culturilor legumicole, de cartof, plantaţiilor pomicole precum şi 
celor de vită-de-vie necesarul optim de fosfor, potasiu, sulf, bor şi zinc pentru o dezvoltare 
armonioasă. Fertilizarea localizată precum şi încorporarea usoară a acestui îngrăşământ 
inbunatăţesc efectele. Pentru plantaţiile şi culturile intesive mari consumatoare de azot se 
recomandă adăugarea de NAC 27 N. 

• conţinut ridicat de fosfaţi solubili (>80 %)
• complex cu conţinut ridicat de sulf Raport N/S de 2.4/1
• conţinut optim de Mg, B şi Zn pentru o dezvoltare armonioasă 
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CULTURI

Cartofi timpurii
Cartofi de masă                     
Cartofi (pentru amidon)
Viţă-de vie pe rod
Vită-de-vie după infiinţare
Livezi pe rod
Livezi după plantare
Culturi legumicole

800 – 1200
800 – 1000
800 + suplimentare N
250 – 500
500 – 700 
330 – 500
165 – 330

COMPLEX 12/12/17+2MgO 
+12SO3+B+Zn în kg / ha pen-
tru prima aplicare, primăvara

Dacă este nevoie de N se  
adaugă suplimentar N

azot (N)   12,0
sub formă de azot amoniacal   7,1
sub formă de azot nitric     4,9
fosfat (P2O5) solubil în citrat  12,0
fosfat (P2O5) solubil în apă    9,6
potasiu (K2O) solubil în apă  17,0
magneziu (MgO) solubil în apă   3,0
trioxid de sulf (SO3)   12,5 
SO3 solubil în apă    11,2
bor (B)     0,05
zinc (Zn)         0,015
oxid de calciu (CaO)     5,0

Recomandări

Conţinutul de nutrienţi şi solubilitatea (%) 

Potasiul, atât sub forma de clorura cat şi în forma de sulfat, este 
responsabil de regularizarea metabolismului apei în plante şi 
creşterea stabilitaţii acestora. Fosfatul accelerează germinarea, 
creşterea rădăcinii şi îmbunătăţeşte conţinutul de amidon in 
cartofi; în acelaşi timp, fosfatul creste rezistenţa împotriva bolilor. 
Magneziul ajută în generarea de proteine; sulful este parte a 
enzimelor, în timp ce borul activează metabolismul energiei. Zincul 
este elementul responsabil pentru divizarea celulelor şi, prin 
urmare, de creşterea plantei. 
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Alături de îngrăşămintele granulate simple 
pe bază de azot şi complexe NPK produse 
de Borealis L.A.T, comercializăm o gamă 
variată de îngrăşăminte de la partenerii noştri 
Europeni.

CAN - NITROCALCAR NPK
AN - AZOTAT DE AMONIU NP
UREE MAP, DAP
VARIO MOP

Sortimentul produsului:

growing with joy.

www.borealis-lat.com

Borealis L.A.T Romania S.R.L.
Bucureşti 020408, România
Strada Maria Rosetti, nr. 6, et. 8, sector 2
Tel.: +40 21 212 32 68
Fax: +40 21 210 30 90
lat.ro@borealisgroup.com


