
 

PHOSFOBio P35  

PHOSFOBio P35 este o roca fosfatica moale cu continut de fosfat natural care are rolul de a 
asigura  culturilor vegetale necesarul de fosfor pentru o buna dezvoltare a aparatului radicular. Fosforul 
continut  in produs este din sursa 100% minerala (roca fosfatica moale), iar descompunerea acestuia 
este una  facila atunci când se intervine cu produse pe bază de microorganisme dezagregatoare de 
P2O5.  Administrat in dozele recomandate, furnizează necesarul de fosfor pentru culturile de grâu, orz, 
triticale,  rapiță, floarea soarelui, porumb, năut, soia, muștar etc., acest macroelement fiind 
indispensabil în  schemele de fertilizare pentru culturile agricole.   

PHOSFOBio P35 un produs natural 100% (mineral – roca fosfatica moale) cu certificare 
pentru  utilizare in agricultura biologica.  

RECOMANDĂRI DE APLICARE LA PRINCIPALELE CULTURI AGRICOLE:  

• Grâu, orz, ovăz, orzoaică de primăvară:  

250 - 300 kg / ha  

• Porumb, sorg, năut, soia:  

200 – 250 kg / ha  

• Rapiță, floarea soarelui:  

300 – 350 kg / ha  

Pret lista: 2.390 lei/tona (tva si transport inclus) Ambalaj: 1.000kg/sac  

Aplicarea directă este potrivită pentru soluri acide, deoarece pH-ul scăzut ajută la 
solubilizarea  rocii fosfatice, astfel crește forma disponibilă de fosfor pentru plante. 

PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE 
 

Stare fizică:  solid, granulat 

Formă:  granule 1-5 mm, 90% / 0-10 mm 10% 

Culoare:  de la brun inchis la gri 

Miros:  specific 

Explozivitate:  nu este exploziv 

pH:  6-9 



Biodegradare:  100% biodegradabil 

Continut minim:  P2O5 (variație 28% - 35%) 

 

 
Produsul este conform cu Regulamentul (CE) 1009/2019 și cu Regulamentul (CE) 848/2018 și este 
permis  a fi folosit în agricultura ecologică. Conținutul de cadmiu din P2O5 GRP este mai mic de 10ppm. 



 

 

 CERTIFICAT DE COMPATIBILITATE  



 INPUT PERMIS ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ 
pentru produsul  

 ROCA FOSFATICA MOALE  

Nr. document: ROCFSS/2022/REG.848/2018-1009/2019  

Conformitate:   

Prezentul certificat reprezintă în sine o declarație de conformitate 
cu  Regulamentul (CE) 848/2018, respectiv cu Regulamentul (CE) 
1009/2019.  

Substanță activă: fosfat natural moale (rocă fosfatică moale) – Conținut 
cadmiu  max. 10 ppm.  

Identificare substanță activă: 848/2018, 1009/2019 

 


