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Fertilizant cu efect dublu



Bene�cii
•  Oferă sulf şi calciu, nutrienţi esenţiali pentru 
   creşterea producţiei

•  Măreşte absorbţia azotului din sol de către plante

•  Prelungește perioada în care sulful rămâne prezent 
   în sol la dispoziția plantelor

•  Asigurã nuţriţia cu sulf fără a acidi�a solurile

•  Îmbunătăţeşte structura și porozitatea solurilor

 

Omya Sulfoprill 14 este un produs granulat realizat din particule ultra�ne de sulfat de 
calciu natural și carbonat de calciu micronizat. Îmbunătățește structura solului și oferă o sursă imediat 
disponibilă de calciu și sulf plantelor. 

Sulful și calciul sunt nutrienți cheie necesari tuturor culturilor agricole. Carența de calciu duce la o 
creștere lentă a rădăcinilor și la deteriorarea țesuturilor frunzelor și fructelor. Sulful este necesar pentru 
producția de aminoacizi și cloro�lă și este deosebit de important pentru absorbția azotului. Sulful nu 
se păstrează în sol de la un an la altul, astfel culturile vor deveni de�citare dacă nu se aplică anual. 
Omya Sulfoprill14 poate � folosit și pentru a corecta solurile sodice fără a reduce pH-ului solului.

Omya Sulfoprill 14 se recomandă a � aplicat pe tot parcursul anului folosind echipamentele standard 
de împrăștiere. Pentru o cantitate exactă de Sulfoprill, Omya recomandă efectuarea analizelor de sol.

Fertilizant cu efect dublu: 

Compoziţie Omya Sulfoprill 14

Ca 32%

SO3 35% (14% S)

Granulometrie 2 - 6 mm

Densitate 1.2 kg/l

Omya Calcita SRL, Blvd. Doina Cornea 2F, Bucureşti, www.omya-agriculture.com, e-mail: cristina.moga@omya.com

Omya a avut toată grija posibilă pentru a se asigura că informațiile prezentate sunt corecte din toate punctele de vedere. Cu toate acestea, Omya nu poate fi făcută responsabilă pentru eventualele 
erori sau omisiuni ce pot fi găsite  și nici nu își asuma responsabilitatea pentru orice utilizare a informațiilor, acestea fiind date cu bună-credință, dar fără responsabilitate legală. Aceaste informaţii nu 
dau naștere la niciun fel de garanții, exprese sau implicite, inclusiv adecvarea scopului și neîncălcarea proprietății intelectuale. Informațiile tehnice prezentate cuprind valori tipice și nu trebuie 
considerate ca reprezentând o specificație. Omya își rezervă dreptul de a modifica oricare dintre date fără notificare.
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Agricultura Ecologicã

Distribuitor autorizat 

Sulf pentru recolte bogate, Calciu pentru sol afânat
Sulf granulat de calitate superioară

Ambalaj Big-Bag 600 kg

Analiza
Chimică

Grâu     25 - 50   > 6 to/ha  180 - 200 
Rapiță     50 - 100  > 3 to/ha  250 - 350
Floarea soarelui    30 - 50   > 4 to/ha  180 - 220
Orz     20 - 40   > 6 to/ha  150 - 200
Porumb     20 - 50   > 7 to/ha  200 - 350
Soia     20 - 30   > 4 to/ha  150 - 210
Lucernă     30 - 35   >15 to/ha  200 - 250

Cultura             Necesarul de sulf Producţia scontată Recomandare Sulfoprill  
(Kg/ha) (Kg/ha)

AGRICULTURĂ INTELIGENTĂ CU PRECIZIE

Strada Gara Dealul Spirii nr.2, 
Etajele 1,2,3, Sector 5,  CP 050689, București
Tel: +40 21 411.36.56

Alternativă curată și nepoluantă de fertilizare cu sulf 
a culturilor agricole, inclusiv pentru ZIE.!


