
Fungicid ce combate eficient 
făinarea în spații protejate 
și în câmp

Azot lichid

Fertilizant foliar sub formă 
lichidă, cu azot, magneziu, 
sulf și adaos de aminoacizi

Azo - SPEEd® AMiNo+

cultură doză Perioada de aplicare

Cereale, 
rapiță, 

porumb

5 - 10 l/ha La fiecare tratament
foliar aplicat

20 l/ha (la un volum minim
recomandat de apă 200 l)

De la apariția
frunzei stindard până la înflorit 

BENEFicii: 
 � Producție mai mare de calitate mai bună (proteină).
 � Efect independent de precipitații, furnizare continuă de nutrienți.
 � Efect de adjuvant, compatibilitate cu toate pesticidele.
 � Risc scăzut de poluare cu azot.
 � Efect antistres - fotosinteză susținută și intensă (în cazul cerealelor păioase 
prelungește viața frunzei stindard).

 � Absorbție și translocare rapidă în plantă; susține o absorbție hidrică și nutritivă 
continuă.

Producător compoziție Ambalaj

AgRonutRition

Elemente solubile în apă w/w g/l

10 l și 
1000 l

Azot ureic (n) 23% 300 
oxid de magneziu (Mgo) 2,55% 33 

trioxid de sulf (So3) 5,08% 67
Aminoacizi 5% 65 

dEScRiERE PRodUS: 
AZo - SPEED® este un fertilizant de ultimă generație pe bază de azot, cu magneziu 
și sulf, ce are în compoziție 2 forme de azot: azot ureic și azot cu eliberare 
lentă (uree formaldehidă). Aceastea îi conferă produsului eficiență maximă: 
plantele utilizează întâi fracția ureică (nutriție rapidă), iar fracția rămasă este 
eliberată treptat (nutriția este graduală și pe termen lung). ureea formaldehidă 
are proprietățile unice ale unui adjuvant, asigurând o umectare puternică ce 
micșorează tensiunea superficială a particulelor pe frunze, o mai bună penetrare 
foliară și o aderare mai bună la suprafața frunzei și evită uscarea rapidă a azotului 
ureic pe frunză.
AZo - SPEED® se poate folosi în perioadele de secetă, deoarece este absorbit prin 
frunză și nu prin rădăcină. Dacă folosim doza de 20 l la apariția frunzei stindard, 
poate înlocui ultima fracție de azotat de amoniu aplicată culturilor de cereale.
Furnizează plantelor aminoacizii necesari în procesele fiziologice ale acestora, 
stimulând sinteza proteinelor și dezvoltarea plantei în fazele critice de creștere.
Aportul de aminoacizi face ca planta să-și direcționeze energia spre creșterea 
vegetativă. glicinbetaina mărește rezistența plantelor la stresul termic și hidric, 
diminuând impactul asupra producției.
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