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Nutriphuse este un îngrășământ lichid pe bază de azot sub formă ureică, cu un 
conţinut foarte scăzut de biuret. În acest fel se furnizează culturii necesarul de azot într-o 
formulare nouă, patentată de către Trade Corp International, cu efecte benefice atât asupra 
dezvoltării culturilor cât şi asupra calităţii finale a recoltei.

Descriere:

Îngrăşământ lichid pe bază de uree purificată, care acţionează rapid 
şi eficient datorită lipsei biuretului.

Informații generale
Compoziție chimică: Azot (N) total: 22 % (g/l)
Azot (N)ureic: 22 % (g/l)
Formulare: lichid solubil (LS)
Firma producătoare:  Trade Corp International

Conţinut scăzut de biuret
+ 

absenţa amoniacului
= 

Fitotoxicitate nulă

Nu arde frunzele

Eficienţă maximă

Conținut de biuret (%)

Nutriphuse Uree
tehnică

Uree
agricolă

Produsul este absorbit rapid de către plante. Coeficientul de utilizare al azotului din 
compoziţia sa este de aproximativ de trei ori mai mare decât cel corespunzător unui 
îngrăşământ clasic, aplicat prin fertilizare la sol. Nutriphuse se prezintă sub forma unei soluţii 
tamponate cu pH acid. De asemenea produsul are încorporat un indicator colorimetric al pH-
ului, fapt ce oferă imediat un indiciu cu privire la pH-ul soluției de stropit.

Nutriphuse poate fi utilizat şi ca adjuvant. În acest caz rolul său este acela de a 
potenţa acţiunea produselor pentru protecţia plantelor.
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• Stimulează dezvoltarea vegetativă la ieşirea din iarnă;
• Accelerează procesele de formare și acumulare a glutenului și proteinelor în bob;
• Se absoarbe rapid şi generează o reacție pozitivă a culturii, indiferent de condiţiile 

climatice;
• Îmbunătăţeşte efectul pesticidelor utilizate;
• Eficient la culturile horticole, translocarea este foarte bună;
• Acţiune rapidă.

Avantaje:

Nutriphuse
Selectivitatea produsului

NutriphuseUree agricolă

Fertilizare clasică Fertilizare eficientă

Amino-
acizi

Proteine

Amino-
acizi

Proteine

Fertilizare foliară

Fertilizare solidă la sol

În timpul fertilizării clasice, la sol, azotul trece 
printr-un proces complex de transformări până la 
stadiul de proteine ce vor fi ulterior utilzate de 
plantă.
Acest proces necesită un consum ridicat de 
energie şi de timp.
Coeficient real de utilizare a azotului: 30%.
Timp de asimilare: 2-3 săptămâni.

Aplicarea foliară a Nutriphuse accelerează 
formarea aminoacizilor şi a proteinelor. În acest 
fel se economiseşte energie, ce poate fi ulterior 
utilizată pentru alte procese. De asemenea, în 
cazul culturilor de toamnă această energie 
economisită este esenţială la ieşirea din iarnă.
Coeficient real de utilizare a azotului: 90%.
Timp de asimilare: 24 de ore.
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• Cereale: 
- 10-20 l/ha în primăvară, după pornirea vegetației. Se poate aplica concomitent cu 

erbicidele.
- 15-25 l/ha la apariţia frunzei stindard sau după înflorire pentru a creşte conţinutul 

de proteină și a spori eficacitatea fungicidelor.
• Porumb: 
- 15-25 l/ha la o aplicare din momentul în care atinge stadiul de 6 frunze.
• Sfecla de zahăr: 
- 20 l/ha între stadiul în care planta are 4-6 frunze şi cel de închidere a rândurilor. Nu 

aplicaţi după ce se închid rândurile.
• Cartofi: 
- 20 l/ha când plantele ajung la 15 cm, se repetă după 15 zile.
• Viţă de vie: 
- 5-10 l/ha înainte de înflorire şi în timpul dezvoltării fructelor. Pentru soiurile de 

struguri aromați trebuie aplicat de 2-3 ori 20 l/ha de la pârgă până cu 2 săptămâni înainte de 
recoltare pentru a potenţa aroma.

• Legume: 
- 3-4 aplicări a 10-20 l/ha împărţite de-a lungul perioadei de vegetație a plantelor 

începând cu stadiul de 4-6 frunze. La roşii, ardei şi curcubitacee, în timpul perioadei de 
creştere a fructului este recomandat un dozaj 5-10 l/ha evitând aplicarea întârziată, înaintea 
recoltării.

• Pomi fructiferi: 
- 50-60 l/ha. Produsul se utilizează în mai multe aplicări faziale (de la începutul 

perioadei de creştere până la 2-3 săptămâni înainte de recoltare). Pentru meri şi peri, se 
recomandă aplicarea unei doze de 20 l/ha după recoltare şi înainte de căderea frunzelor 
pentru a constitui rezervele necesare pomilor.

• Aplicat ca adjuvant pentru pesticide sistemice şi îngrășăminte foliare:
- poate fi utilizat și ca adjuvant cu scopul de a îmbunătăţii translocarea şi eficienţa 

acestor produse.

Mod de utilizare:


