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®MAGPRILL

Ÿ Îngrășământ și amendament pe bază de carbonat de 
magneziu și calciu granulat, special granulat pentru o 
aplicare ușoară;

Ÿ Recomandat pentru solurile sărace în magneziu și cu un 
pH acid;

Ÿ Magneziul are un rol direct în procesul de fotosinteză, 
lipsa lui ducând la încetinirea dezvoltării plantelor și la 
blocarea creșterii. Frunzele bazale îngălbenite în jurul 
nervurilor pot fi un indicator al lipsei de magneziu 
deoarece pierderea culorii verzi arată o reducere a 
conţinutului în clorofilă.

Ÿ Îmbunătăţește fotosinteza;
Ÿ Stimulează creșterea rădăcinilor;
Ÿ Asigură rezistenţă în condiții de stres;
Ÿ Crește disponibilitatea azotului;
Ÿ Crește disponibilitatea fosforului;
Ÿ Echilibrează raportul K/Mg.
Ÿ Este certificat pentru utilizarea în agricultura ecologică.

CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

APLICARE ȘI DOZARE

Eficiența îngrășămintelor în funcție de pH-ul solului (din 
randamenul curent de utilizare)
 pH 4.5 pH 5.0 pH 5.5 pH 6.0 pH 6.5
N 30 % 43 % 77 % 89 % 100%
P O  23 % 31 %  48 % 52 %  100%2 5

K O 33 % 52 % 77 %  100 % 100%2

Saci de 600 kg i 25 kg.ș

OMYA INTERNATIONAL
® Magprill este marcă înregistrată Omya Internatinal.

Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă;
Ÿ Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la 

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

ATENȚIONĂRI

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în 
încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferite de acțiunea 
directă a razelor solare și a căldurii.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

AMBALAJE

PRODUCĂTOR

CaCO  61,003

MgCO  32,003

COMPOZIȚIE %

®NOVATEC  CLASSIC
12:8:16 (+10S+3Mg+ME)

Textura solului kg/ ha kg / AR
Nisipos 300 3
Lutos 500 5
Argilos 625 6,25
10-15% Materie organică 750 7,5
+ 25% Materie organică 1000 10

Ÿ Fertilizant complex de sol, cu eliberare controlată, cu 
inhibitor de nitrificare DMPP și conținut ridicat de oligo și 
microelemente.

Ÿ Spor de producție de 5 - 30% și o calitate superioară a 
producției în condițiile pedoclimatice date;

Ÿ Reducerea dozelor în mod curent cu 20 – 50% și până la 
de 2 – 3 ori în solurile cu materie organică multă și 
echilibru aero-hidric corect, comparativ cu fertilizanții 
tradiționali. Se obține astfel reducerea cheltuielilor de 
transport, manipulare și aplicare;

Ÿ Preluarea din sol, în cantitate crescută, a unor macro și 
microelemente precum P, Fe, Mn, Zn, Cu – de la 3 până la 
de 5 ori în cazul fosforului. Planta se dezvoltă mai repede, 
este mai sănătoasă, mai viguroasă, rezistă mai bine la 
factorii de mediu, producția este de o calitate superioară;

Ÿ Asigură nutriția continuă și echilibrată cu azot, în 
concordanță cu nevoile plantei. DMPP asigură o cantitate 
mai mare de azot pe tot parcursul vegetației; 

Ÿ Creșterea și dezvoltarea plantelor are loc armonios, fără 
sincope, datorită preluării echilibrate a nutrienților din 
sol;

Ÿ Reducerea pierderilor de azot prin levigare în apa freatică 
(nitriți, nitrați) sau prin evaporare;

Ÿ Azotul din acest îngrășământ este consumat integral de 
p lantă ș i  este absorb i t  t repta t , ev i tându-se 
antagonismele (Ca, K, Cu, B) și favorizând nutriția 
echilibrată;

Ÿ Reducerea nitriților / nitraților în țesuturile plantelor;
®

Ÿ Potasiul din NOVATEC  CLASSIC este sub formă de sulfat 
(SOP), fiind ideal pentru culturile sensibile la clor sau pe 
solurile sărăturate, spre deosebire de formulările cu 
potasiu din clorură;

Ÿ Împrăștierea produsului pe sol este uniformă pe toată 
lățimea de lucru a utilajului folosit la fertilizare (datorită 
uniformității granulelor care au dimensiuni de 2-4 mm);

®
Ÿ Datorită formulei sale inovatoare, NOVATEC  CLASSIC 

poate fi aplicat singur;
®

Ÿ NOVATEC  CLASSIC nu este coroziv, nu conține praf și 
este puțin abraziv.

Aplicat la sol: 
Ÿ 125 – 250 kg / ha pentru culturile de câmp;
Ÿ  200 – 400 kg / ha pentru culturile horticole.

CARACTERISTICI

AVANTAJE ȘI BENEFICII

APLICARE ȘI DOZARE

Azot (N) 12,00
Fosfor (P O ) 8,002 5

Potasiu (K O) 16,002

Magneziu (MgO) 3,00
Sulf (SO ) 10,003

Fier (Fe) 0,06
Bor (B) 0,02
Zinc (Zn) 0,01
DMPP  0,056 
(0,80 % din conținutul de Azot amoniacal NH4)  

Produsul se depozitează în ambalajul original, sigilat, în 
încăperi uscate, destinate îngrășămintelor, ferite de acţiunea 
directă a razelor solare și a căldurii.

Saci de 600 kg și 25 kg.

®Mai multe informații despre NOVATEC  CLASSIC puteți citi la 
pagina 86.

Ÿ Citiți cu atenție instrucțiunile de pe etichetă;
Ÿ Orice nerespectare a indicațiilor de utilizare poate duce la 

diminuarea eficacității produsului sau la eșec.

COMPOZIȚIE %

ATENȚIONĂRI

CONDIȚII DE PĂSTRARE

AMBALAJE

PRODUCĂTOR
COMPO EXPERT

®NovaTec  este marcă înregistrată COMPO EXPERT
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