
Evoluția îngrășămintelor și a conceptului de nutriție 

Până astăzi era suficientă atenta supraveghere De ce are nevoie agricultura modernă

alegerea titlului:
fertirigarea, dacă este flexibilă, răspunde la nevoi specifice. 
Este necesară utilizarea produsului la momentul potrivit.

Toate aspectele indicate până în acest moment sunt necesare, 
dar nu suficiente. Astăzi se vor lua în considerare și:

calitatea apei:
sunt necesare produse cu caracteristici adecvate pentru pH-ul 
și nivelul de carbonați 

calitatea îngrășămintelor și contaminanții:
îngrășămintele nu sunt toate la fel. Se contradisting calitatea 
materiilor prime: sunt alese în mod corespunzător pentru a nu 
aduce contaminanți (ex. perclorați, cloruri, aminoalcooli sau 
metale grele)

solubilitate și puritate:
pentru a evita probleme este necesară folosirea îngrășămin-
telor din materii prime corespunzătoare

solicitări ale lanțului de distribuție:
unele centre agroalimentare acordă atenție deosebită rezi-
duurilor de contaminanți din fructe și legume

instalația de fertirigație:
prevenirea colmatării și a obstrucțiilor

noile normative:
viitoarele criterii legislative vor face referire la o reducere trep-
tată a contaminanților în fertilizanți

www.icl-sf.ro

Flexibilitate, puritate, exclusivitate, 
toate în același loc
Atent selectate pentru clienții noștri profesioniști, bazele hidrosolubile 
și produsele speciale ale Nova sunt și îngrășăminte:

Flexibile
Caracteristicile pentru cultivare sunt date de cultură, apă, teren, con-
dițiile de mediu. Gama Nova este unică prin flexibilitatea sa: 5 surse de 
potasiu și 4 de fosfor. 

Puritate
Procesele de producție și calitatea materiilor prime garanteză un nivel 
de contaminanți aproape nul, pentru produsele Nova, în conformitate 
cu cerințele de siguranță ale agriculturii moderne.

Exclusivitate
În această gamă există anumite produse exclusive, studiate pentru a 
satisface anumite cerințe legate de fertilizarea culturilor.

Orice cerință referitoare la nutriție găsește răspuns în gama de  
îngrășământ Nova.

Cum arată  un fruct sau o legumă de calitate? Două idei:
1. În primul rând, calitatea unică nu există.

• Există mai multe standarde de calitate. În horticul-
tură, standardele de calitate solicitate sunt dimensiunea, aro-
ma, culoarea, calitatea post- vânzare, absența defectelor evi-
dente etc.
2. În al doilea rând, conceptul de calitate evoluează.

• În viitor nu vor mai fi suficienți doar parametrii orga-
noleptici pentru a-l defini: fructele și legumele vor trebui să fie 
și curate. 
Distribuția modernă a fructelor și legumelor este tot mai aten-
tă la salubritatea produsului finit.  Clorurile, perclorați, metale-
le grele, aminoalcoolii și alte substanțe trebuie să fie aproape 
inexistente. 

În anumite lanțuri agroalimentare, prezența acestora poa-
te duce la imposibilitatea de a vinde produsele.  La prezența  
acestor molecule ca reziduuri finale pot contribui chiar factorii 
de producție. Este foarte importantă cunoașterea și monitori-
zarea substanțelor utilizate pe câmp.
 Acest lucru este valabil și pentru îngrășăminte, pentru că nu 
toate sunt la fel: dincolo de aportul de elemente nutritive, pot 
furniza și substanțe nedorite.
Gama de produse Nova poate contribui la reținerea rezi-
duurilor de contaminanți, mulțumită purității materiilor 
prime și proceselor inovatoare de producție. 
Tema poate fi amplu dezbătută. Contactează distribuitorul tău 
sau reprezentantul ICL Specialty Fertilizers pentru mai multe 
informații. Fertirigare inovatoare

Granule cu eliberare 
controlată

Produse speciale

Npk pentru frunze

Granule minerale
complexe

NPK hidrosolubile

Baze hidrosolubile

Descriere
Nova PeaK este o pulbere cristalină, de culoare albă, nu conține sodiu, 
clor, impurități sau reziduuri. Este baza hidrosolubilă cea mai concen-
trată: 86% fosfor și potasiu.
Nu prezintă umiditate și permite o depozitare fără probleme de am-
balare. 
Ambalaj: Saci de câte 25 kg - Paleți de câte 1225 kg (49 saci).

Descriere 
Nova Quick-Mg se prezintă sub forma unor microgranule de culoare 
albă cu un grad ridicat de solubilitate, fără impurități. 
Conținutul de metale grele este aproape nul.

Ambalaj: Saci de câte 25 kg - Paleți de câte 1050 kg (42 saci).

Compoziție
52% anhidridă fosforică  (P2O5)

solubil în apă
34% oxid de potasiu  (K2O) 

solubil în apă

De ce să alegi Nova PeaK 
   Nova PeaK are două caracteristici 

particulare:
• conținut scăzut de săruri, ideal pentru

culturile fără sol, culturile sensibile la
salinitate, în prezența  apei de irigație
bogată în săruri sau în cazul tratamen-
telor foliare.

• capacitatea de acidifiere  = stabilizând
pH-ul soluției la 5 (interval +/- 0,5) este
mai sigur decât acizii pentru acidi-
fierea soluțiilor pentru tratamente
foliare sau fertirigare cu concentrații
de bicarbonați mai mici de 1 mol (61
mg/l HCO3-).

Compoziție
15% oxid de potasiu (K2O) 

solubil în apă

13% oxid de magneziu (MgO)  
solubil în apă

De ce să alegi Nova Quick-Mg 
Nova Quick-Mg este un produs exclusiv 
al ICL. Extras în mod natural din sarea 
din Marea Moartă, este printre puținele 
produse hidrosolubile a căror utilizare 
este permisă în agricultura biologică.
Produs pe bază de clorură de potasiu și 
magneziu,se recomandă utilizarea   
Nova Quick-Mg  în timpul etapei de 
creștere și coacere a fructelor pentru că  
îmbunătățește caracteristicile  
organoleptice ale acestora, mai ales 
consistența, aroma și colorația fructelor, 
precum și capacitatea de conservare 
(shelf-life).

Solubilitate (g/l sau kg/1000 l la 20° C) 230

EC (1 g/l la 20° C) mS/cm 0,76

pH (la 10 g/l) 4,5

Densitate - kg/m3 1000

Indice de salinitate 0,097

Umiditate 0,2% max

Elemente insolubile < 0,1%

Clor < 1%

Sodiu 500 ppm max

Granulometrie < 2 mm - 99%

Contaminanți: procesele de producție și cantitatea de materii prime ale 
acestui îngrășămât permit un nivel irelevant al contaminanților principali.

Solubilitate (g/l sau kg/1000 l la 20° C) 680

EC (1 g/l la 20° C) mS/cm 1,4

pH (la 10 g/l) 6,8

Densitate - kg/m3 860

Indice de salinitate 1,65

Umiditate 0,5%

Elemente insolubile < 0,1%

Clor 39%

Sodiu < 4%

Granulometrie < 1,7 mm - 99%

Contaminanți: procesele de producție și cantitatea de materii prime ale 
acestui îngrășămât permit un nivel irelevant al contaminanților principali.

CaracteristiciCaracteristici

BIO

Ideea de calitate evoluează
EXCLUSIV  ICL

Baze hidrosolubile și specialități

Descriere
Nova PeKacid este un produs exclusiv al ICL. Este o pulbere cristalină 
de culoare albă extrem de pură, cu un grad ridicat de solubilitate. Nu 
conține impurități sau reziduuri.  Produsul este obținut prin reacție 
între acidul fosforic alb și monopotasiu fosfat, ce garantează nivelul 
foarte ridicat de fosfor al Pekacid, precum și cea mai bună formă de 
fosfat disponibilă, dar mai ales reacția extrem de acidă. 

Ambalaj: Saci de câte 25 kg -  Paleți de câte 1200 kg (48 saci).

Descriere
Se prezintă sub forma unor microgranule care permit și aplicarea 
individuală. 
Are culoare albă și este caracterizat de un nivel foarte ridicat de solubi-
litate, nu prezintă reziduuri.  

Ambalaj: Saci de câte 25 kg - Paleți de câte 1200 kg (48 saci).

Compoziție
60% ahnidridă fosforică (P2O5)  

solubil în apă
20% oxid de potasiu (K2O)  

solubil în apă 

De ce să alegi Nova PeKacid
Reacția extrem de acidă a acestui 
produs brevetat de ICL, contribuie la 
îmbunătățirea eficienței soluțiilor nutri-
tive și menținerea instalațiilor de irigație 
curate. Poate fi folosit individual sau cu 
o bază hidrosolubilă.
• Amestecat: este ideal pentru introduce-
rea în amestecurile de fertiriganți;
acțiunea acidifiantă favorizează absor-
bția de fosfor și microelemente, contri-
buie la menținerea sistemului de irigare 
curat și eficient. 
• Individual: în timpul creșterii garan- 
tează viteza de creștere, după 
transplantare scade stresul asociat. 
Poate fi utilizat în acidifierea apei de 
irigație, în locul acizilor utilizați în cadrul 
tratamentelor foliare, fie în amestec cu 
produse fitosanitare.
• Utilizare și depozitare sigure. Poate
înlocui acțiunea acidifiantă și de nutriție 
a fosforului.

Compoziție
15,5% azot total

14,4% azot nitric N (NO3) 
solubil în apă
1,1% azot amoniacal (NH4) 
solubil în apă

26,5% oxid de calciu (CaO) 
solubil în apă 

De ce să alegi Nova Calcium
Nova Calcium asigură raportul de calciu, 
care întărește vegetația și îmbunătățește 
calitatea fructelor. 

Aplicat în timpul ciclului de creștere, asi-
gură cantitatea de calciu indispensabilă 
în formarea țesuturilor și pentru calita-
tea fructelor și legumelor. Nivelul mare 
de disponibilitate a azotului asigură o 
dezvoltare rapidă și eficientă a culturii, 
iar aportul de calciu din sol are funcția 
de agregant coloidal și contribuie la 
îmbunătățirea și la stabilizarea structurii 
terenurilor argiloase. 

Solubilitate (g/l sau kg/1000 l la 20° C) 670

EC (1 g/l la 20° C) mS/cm 1,3

pH (la 10 g/l) 2,2

Densitate - kg/m3 1250

Indice de salinitate 0,32

Umiditate < 0,3%

Elemente insolubile < 0,1%

Clor < 1%

Sodiu < 1%

Granulometrie < 1 mm - 99%

Contaminanți: procesele de producție și cantitatea de materii prime ale 
acestui îngrășămât permit un nivel irelevant al contaminanților principali.

Solubilitate (g/l sau kg/1000 l a 20° C) 1200

EC (1 g/l la 20° C) mS/cm 1,19

pH (la 10 g/l) 5,65

Densitate - kg/m3 n.d.

Indice de salinitate 1,53

Umiditate n.d.

Elemente insolubile < 0,1%

Clor <= 0,15%

Sodiu < 100 ppm

Granulometrie 2-4 mm

Contaminanți: procesele de producție și cantitatea de materii prime ale 
acestui îngrășămât permit un nivel irelevant al contaminanților principali.

CaracteristiciCaracteristici
EXCLUSIV ICL

Produs Titlu pH (1%) Max solubilitate 
(g/l la 20ºC)

EC

(mS/cm) 0-52-34 4,5 230 0,76

Nova PeKacid 0-60-20 2,2 670 1,3

Nova SOP 0-0-50+46SO3 2,9 120 1,65

Nova MAP 12-61-0 4,5 380 0,9

Nova Potassium 5-0-49+21SO3 2,6 195 1,49

Nova Mag-S 0-0-0+16MgO+32SO3 6,6 337 1,3

Nova MagPhos 0-55-18+7MgO 3,5 400 0,65

Nova Ferti-K 0-0-61 7 330 2

Nova Mag-N 11-0-0+15,5MgO 6,1 225 1,024

Nova N-K 13,5-0-46 9,2 320 1,36

Nova Quick-Mg 0-0-15+13MgO 5 400 0,8

Nova Calcium 15,5-0-0+26,5CaO 5,65 1200 1,19
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EXCLUSIV ICL EXCLUSIV ICL

Solubilitate (g/l sau kg/1000 l la 20° C) 2250

EC (1 g/l la 20° C) mS/cm 1,024

pH (a 10 g/l) 6,1

Densitate - kg/m3 710

Indice de salinitate 1,41

Umiditate n.d.

Elemente insolubile < 0,3%

Clor < 1%

Sodiu < 1%

Granulometrie 0,5-3 mm

Contaminanți: procesele de producție și cantitatea de materii prime ale 
acestui îngrășămât permit un nivel irelevant al contaminanților principali

Solubilitate (g/l sau kg/1000 l la 20° C) 320

EC (1 g/l la 20° C) mS/cm 1,36

pH (la 10 g/l) 9,21

Densitate - kg/m3 1250

Indice de salinitate 1,219

Umiditate < 0,25%

Elemente insolubile <= 0,02%

Clor <= 0,03%

Sodiu <= 500 ppm

Granulometrie < 1 mm - 99%

Contaminanți: procesele de producție și cantitatea de materii prime ale 
acestui îngrășămât permit un nivel irelevant al contaminanților principali.

Caracteristici

Caracteristici

Solubilitate (g/l sau kg/1000 l la 20° C) 120

EC (1 g/l la 20° C) mS/cm 1,65

pH (la 10 g/l) 2,9

Densitate - kg/m3 1280

Indice de salinitate 0,852

Umiditate 0,03%

Elemente insolubile <= 0,05%

Clor <= 1,0%

Sodiu <= 1,0%

Granulometrie < 1 mm -  99%

Contaminanți: procesele de producție și cantitatea de materii prime ale 
acestui îngrășămât permit un nivel irelevant al contaminanților principali.

Solubilitate (g/l sau kg/1000 l a 20° C) 380

EC (1 g/l la 20° C) mS/cm 0,9

pH (la 10 g/l) 4,5

Densitate - kg/m3 1100

Indice de salinitate 0,34

Umiditate 0,25% max

Elemente insolubile < 0,1%

Clor < 1%

Sodiu < 500 ppm

Granulometrie < 1 mm nu mai mult de 25%

Contaminanți: procesele de producție și cantitatea de materii prime ale 
acestui îngrășămât permit un nivel irelevant al contaminanților principali.

Caracteristici

Caracteristici

Solubilitate (g/l sau kg/1000 l la 20° C) 185

EC (1 g/l la 20° C) mS/cm 1,49

pH (a 10 g/l) 2,6

Densitate - kg/m3 1280

Indice de salinitate 1,05

Umiditate < 0,20%

Elemente insolubile 0,02%

Clor 5,2%

Sodiu < 1,0%

Granulometrie 0,2-0,5 mm

Contaminanți: procesele de producție și cantitatea de materii prime ale 
acestui îngrășămât permit un nivel irelevant al contaminanților principali.

Solubilitate (g/l sau kg/1000 l a 20° C) 337

EC (1 g/l la 20° C) mS/cm 1,3

pH (la 10 g/l) 6,61

Densitate - kg/m3 1670

Indice de salinitate 1,219

Umiditate 51% max

Elemente insolubile <= 0,1%

Clor < 1,0%

Sodiu < 1%

Granulometrie 0,2-0,8 mm

Contaminanți: procesele de producție și cantitatea de materii prime ale 
acestui îngrășămât permit un nivel irelevant al contaminanților principali.

Caracteristici

Caracteristici

Solubilitate (g/l sau kg/1000 l la 20° C) 400

EC (1 g/l la 20° C) mS/cm 0,65

pH (la 10 g/l) 3,5

Densitate - kg/m3 1270

Indice de salinitate 0,36

Umiditate < 0,2%

Elemente insolubile < 0,1%

Clor <150 ppm

Sodiu < 1,0%

Granulometrie < 1 mm - 90%

Contaminanți: procesele de producție și cantitatea de materii prime ale 
acestui îngrășămât permit un nivel irelevant al contaminanților principali

Solubilitate (g/l sau kg/1000 l la 20° C) 330

EC (1 g/l la 20° C) mS/cm 2

pH (la 10 g/l) 7

Densitate - kg/m3 1060

Indice de salinitate 1,93

Umiditate < 0,1%

Elemente insolubile < 0,1%

Clor 46%

Sodiu 2,5%

Granulometrie 0,1-0,6 mm

Contaminanți: procesele de producție și cantitatea de materii prime ale 
acestui îngrășămât permit un nivel irelevant al contaminanților principali.

Caracteristici

Caracteristici

Descriere
Nova MAP, pulbere cristalină de culoare albă cu o solubilitate de  
380 g/l (la  20° C) poate fi considerat unul dintre cei mai buni MAP 
hidrosolubili din lume. Nu conține clor și sodiu, nu conține impurități 
și reziduuri.  Nova MAP nu prezintă umiditate și asigură depozitarea 
fără probleme pentru ambalaj.

Ambalaj: Saci de câte 25 kg - Paleți de 1125 kg (49 saci).

Descriere
Nova Mag-S se prezintă sub formă de mici structuri cristaline (fulgi) 
care nu conțin impurități și sunt extrem de solubile.   
Această caracteristică, precum și costul redus îl transformă într-unul 
din produsele cele mai solicitare din gama Nova. Conținutul de fier și 
metale grele este aproape nul. Compus dintr-o moleculă cu conținut 
ridicat de apă, pentru o conservare optimă sacul este confecționat 
din membrană dublă.

Ambalaj:  Saci de câte 25 kg - Paleți de 1225 kg (49 saci).

Descriere
Nova Ferti-K este o pulbere cristalină de culoare albă extrem de 
pură, cu un grad ridicat de solubilitate. Nu conține impurități sau 
reziduuri. 

Ambalaj: Saci de câte 25 kg - Paleți de 1200 kg (48 saci).

Descriere
Nova Ferti-K este o pulbere cristalină de culoare albă extrem de 
pură, cu un grad ridicat de solubilitate. Nu conține impurități sau 
reziduuri. 

Ambalaj: Saci de câte 25 kg - Paleți de 1200 kg (48 saci).

Descriere
Nova SOP este o pulbere cristalină de culoare albă, extrem de pură 
și de solubilă, fără reziduuri.  Este un produs foarte pur și stabil, care 
nu conține reziduuri. Absența umidității împiedică aglutinarea.

Ambalaj: Saci de câte 25 kg - Paleți de 1225 kg (49 saci).

Descriere
Nova Potassium este o pulbere cristalină de culoare albă extrem de 
pură, cu un grad ridicat de solubilitate. Nu conține impurități sau rezi-
duuri. Brevetat de ICL, este un produs cu un conținut ridicat de potasiu, 
care reunește caracteristicile KNO3 cu cele ale KSO3.

Ambalaj: Saci de câte 25 kg - Paleți de 1200 kg (48 saci).

Descriere
Nova MagPhos este o pulbere cristalină de culoare albă extrem de 
pură, cu un grad ridicat de solubilitate. Nu conține impurități sau 
reziduuri. Nu conține clor, sodiu sau sulfați.

Ambalaj: Saci de câte 25 kg - Paleți de 1200 kg (48 saci).

Descriere
Microgranule de culoare albă extrem de pure cu solubilitate foarte 
mare.  Produsul nu conține impurități. Grație capacității sinergice, 
a azotului nitric și a ionilor de magneziu, Nova Mag-N este o soluție 
eficientă  pentru absorbția magneziului. 

Ambalaj: Saci de câte 25 kg - Paleți de 1200 kg (48 saci).

Compoziție
51% oxid de potasiu (K2O) 

solubil în apă 

43,75% trioxid de sulf (SO3) 
solubil în apă

De ce să alegi Nova SOP
Conținutul ridicat în potasiu și sulf și in-
dicele scăzut de săruri transformă Nova 
SOP într-o alegere obligatorie pentru 
a suplimenta cantitatea de potasiu la 
culturile de pe terenurile calcaroase. 

Compoziție
5%  azot nitric (NO3) 

solubil în apă
49% oxid de potasiu (K2O) 

solubil în apă
21% trioxid de sulf (SO3) 

solubil în apă

De ce să alegi  Nova Potassium
Nova Potassium este un brevet al ICL 
care reunește cele mai bune caracte-
ristici ale nitratului de potasiu și a 
sulfatului de potasiu.Se caracterizează 
printr-un conținut ridicat de potasiu, de 
sulf și prin reacția acidă permite utiliza-
rea acestuia și în ape dure. Se folosește 
atunci când cultura necesită un nivel 
scăzut de azot: în perioada creșterii și 
maturării fructelor. Nova Potassium 
îmbunătățește caracteristicile organo-
leptice și dimensiunea fructelor.

Compoziție
55% anhidridă fosforică (P2O5) 

solubil în apă

18% oxid de potasiu (K2O) 
solubil în apă

7% oxid de magneziu (MgO) 
solubil în apă

De ce să alegi  Nova MagPhos
Nova MagPhos este o marcă exlusivă a 
ICL: unica bază hidrosolubilă ce conține 
3 elemnente care îmbină un conținut 
ridicat de fosfor, împreună cu potasiu, 
magneziu, cu un efect ușor acidifiant. 
Compoziția chimică îl face foarte indicat 
pentru transplantare și ca reglator de 
creștere. Este recomandată utilizarea 
acestuia în producerea de soluții nutri-
tive sau în mod individual ca ameliora-
tor pentru înflorire, în faza inițială de 
creștere sau în fotosinteză. 

Compoziție
11% azot nitric (NO3) 

solubil în apă
15,4% oxid de magneziu (MgO) 

solubil în apă

De ce să alegi  Nova Mag-N
Mag-N conține nutrienți importanți 
pentru creșterea plantelor: azotul nitric 
este imediat disponibil, iar magneziul 
este un element principal pentru 
formarea pereților celulari și a clorofilei. 
Este o alegere potrivită pentru o cultură 
care se dezvoltă cu dificultate, din cauza 
condițiilor climatice nefavorabile. 
Poate înlocui produsul Nova Mag-S, 
dacă apa de irigații este bogată în 
bicarbonați de calciu.

Compoziție
12% azot amoniacal (NH4

-)
solubil în apă

61% anhidridă fosforică (P2O5)
solubil în apă

De ce să alegi Nova MAP
Nivelul ridicat de solubilitate, capacita-
tea acidifiantă specifică și prezența azo-
tului sub formă de amoniac transformă 
Nova MAP într-un produs deosebit de 
util pentru terenurile calcaroase. 

Compoziție
16% oxid de magneziu (MgO)

solubil în apă
32% trioxid de sulf  (SO3)

solubil în apă

De ce să alegi  Nova Mag-S
Nova Mag-S este indispensabil pen-
tru conținutul ridicat de magneziu și 
pentru aportul de sulf. Poate fi utilizat 
individual, dar formula sa funcționează 
perfect și în combinație cu alte baze 
solubile pentru prepararea soluțiilor de 
fertilizare.

Compoziție
61%  oxid de potasiu (K2O) 

solubil în apă

De ce să alegi  Nova Ferti-K
Un produs de neînlocuit pentru toate 
culturile care nu sunt sensibile la clor, 
mulțumită conținutului foarte ridicat 
de potasiu (61%) combinat cu un preț 
redus. Clorura de potasiu aduce o serie 
de avantaje care pot fi utilizate cu suc-
ces de către un agricultor experimentat: 
solubilitate, concentrație, miscibilitate, 
costuri reduse.
Produsul este foarte util și avantajos 
pentru culturile în câmp deschis, 
precum și la tomatele pentru industria-
lizare. 

Compoziție
13,5% azot nitric  (NO3) 

solubil în apă
46% oxid de potasiu  (K2O) 

solubil în apă

De ce să alegi  Nova N-K
Produsul Nova N-K este ideal pentru 
culturile care necesită cantități ridicate 
de potasiu și azot disponibile imediat.
Folosit singur sau împreună cu alte 
baze hidrosolubile, contribuie la dezvol-
tarea imediată a culturilor mulțumită 
acțiunii sinergice a azotului în formă de 
nitrat și a potasiului.


