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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 14/10/20+10SO3 este un îngrăşământ complex cu conţinut 
ridicat de potasiu destinat fermelor cu un regim agricol intensiv. Se pretează 
culturilor de cereale, rapiţă si sfeclă pe solurile uşoare. Are un raport de 
1:2 între fosfor şi potasiu ceea ce îl face potrivit  pentru solurile cu conţinut 
ridicat de fosfaţi dar scăzut de  potasiu. Are un conţinut ridicat de sulf 
sub formă de trioxid, îngrăşământul complex COMPLEX 14/10/20 +10SO3 
asigurând necesarul de sulf evoluţiei normale a compuşilor organici. 

Datorită multudinilor funcţiilor pe care le îndelineşte în viaţa plantelor, K este considerat 
cel mai important cation. K are rol în diviziunea celulară şi creşterea ţesuturilor, în absorpţia 
elementelor nutritive, în sinteza şi activarea enzimelor, în fotosinteză, în sinteza glucidelor 
şi a lipidelor etc. Insufucienţa K reduce intensitatea proceselor de sinteză, scade rezistenţa 
plantelor la cădere cu efecte directe asupra calităţii şi cantitătii recoltei.
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  COMPOZITIE

azot (N)
sub formă de azot amoniacal
sub formă de azot nitric 
fosfat (P2O5) solubil în citrat
P solubil în apă
K2O solubil în apă
trioxid de sulf (SO3)
SO3 solubil în apă
oxid de calciu (CaO)

Conţinutul în nutrienţi 
şi solubilitatea (%)

14,0
8,5
5,5 

10,0
8,0

20,0
10,0
9,0
4,2

Carenţa de K la sfeclă (foto stânga)
• frunze lipsite de turgescenţă cu aspect ofilit
• limb foliar clorozat pe margini 

Plante de sfeclă cu aport optim de K (foto dreapta)

Source: Visuplant, www.tll.de

CULTURI

Sfeclă de zahăr
Porumb 
Rapiţă
Cereale
Floarea soarelui

500 – 600
500 – 800 
400 – 600*
300 – 400*
300 – 400 

COMPLEX 14/10/20+10SO3 în kg/ha la prima 
administrare, în primăvară

* parţial, poate fi administrat şi toamna   

COMPLEX 14/10/20+10SO3

Recomandări
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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:
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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


