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EMOSULFER 5-50 
Amestec de ingrasaminte organice azotate continand sulf 

peletat 
      ACCEPTAT IN AGRICULTURA BIOLOGICA  

              ANALIZA MEDIE A  PRODUSULUI  
 

MICROELEMENTE 

Bor (B) total ............................................ 60 ppm 

Fier (Fe) tota .......................................... 1500 ppm 

Mangan (Mn) total ...................................... 500 ppm 

Cupru  (Cu) total ........................................ 50 ppm 

Zinc (Zn) total .......................................... 150 ppm 

FRACTIUNE ORGANICA 

Carbon (C) organic ............................................ 30 % 

Substanta organica ........................................... 50 % 

Carbon h umic (HA+FA) ..................................... 8 % 

Raportul Humic (HR) ......................................... 25 % 

Gradul Humic (HR) ........................................... 70 % 

  MATERIE PRIMA  

Materiile prime constau în asternuturi vegetale (paie de cereale) de la bovine, cabaline, iepuri si ferme de păsări locale non-

industriale, în conformitate cu Directivele CE privind bunăstarea animalelor, supuse bio-fermentării naturale, stabilizării, igienizării si 

uscării naturale si sânge uscat amestecat cu sulf elementar.                                                                                                                                    

CARACTERISTICI SI AVANTAJE  

Emosulfer 5-50, îngrăsământ organic de foarte bună calitate agronomică, se remarcă din produsele similare, datorită matricilor 
organice speciale care îl compun. Gunoiul de grajd cu asternut exclusiv de paie este de fapt supus unui tratament aerobic 
original de bio-fermentare care îi conferă o rată ridicată de humificare capabilă să îmbunătățească structura solului, să crească 
capacitatea sa de schimb cationic si să stimuleze flora micro-bacteriană. Datorită bio-fermentării, se realizează si o igienizare 
completă. Azotul proteic, de extracție nobilă (sânge uscat), este disponibil treptat pentru a fi bine asimilat de sistemele radiculare 
ale plantelor, nu poate fi spălat si, prin urmare, promovează un randament agronomic ridicat. Conținutul ridicat de SO3 din sulf 
elementar, datorită acțiunii oxidante, în sol, a sulfobacteriilor care produc acid sulfuric, face ca acest îngrăsământ să fie deosebit 
de potrivit pentru utilizarea în soluri calcaroase sau cu pH bazic. Mai mult, sulful este un element fundamental pentru biosinteza 
a doi aminoacizi proteici importanți, metionina si cisteina. Raportul optim de fosfor si potasiu si prezența de calciu, magneziu si 
microelemente fac din EMOSULFER un îngrășământ complet. Conținutul ridicat de materie organică humificată de acizi humici 
(HA) si fulvici (FA) si prezența sulfului sporesc eficiența elementelor de fertilitate cu o referire specială la fosfor.  

DOMENIU DE UTILIZARE  

Caracteristicile specifice ingrasamantului EMOSULFER îl fac deosebit de potrivit în fertilizarea de bază a culturilor erbacee și 
pomicole din soluri calcaroase și cu pH de bază. Cu toate acestea, îngrășămintele humificate permit o utilizare generalizată a 
EMOSULFER și este întotdeauna recomandabil să-l încorporati, chiar și la câțiva cm adâncime. 

  AMBALARE  

EMOSULFER este peletat (4 mm) pentru o distribuție usoară si omogenă cu cele mai comune 
distribuitoare de îngrășăminte centrifuge, este disponibil în saci de 25 kg si saci big bag de 600 kg.. 
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MACROELEMENTE 

 

 

 

MESOELEMENTE 

Umiditate ........................................................ 15 % 

pH in apa ....................................................6 - 6,5 


