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Abstract. The specialized literature is not too generous with the subject 
regarding the calculations for the mechanical mixtures of fertilizers. It offers only 
the solutions for mixtures from simple fertilizers, or for some other particular 
combinations. This paper presents original equations to achieve mechanical 
mixtures from any three NPK fertilizers – complete or incomplete, that have to 
insure the given rates of N, P2O5 and K2O/ha. It also shows the logical deduction of 
the formulas as well as examples of calculation. These relations give a high 
flexibility to the practical solutions of fertilization, which in this way adapt to the 
plant requirements, the rates of active substances/ha and the ratios between the 
macronutrients established on the bases of agrochemical soil and plant analysis. 
The equations reduce considerably the disadvantage of the chemical mixed 
fertilizers because of theirs fixed ratios between nutrients, which correspond only by 
fortune to the needs of plant nutrition and to the fertilization recommendations. A 
complementary paper presented the equations that can be used to achieve mixtures 
from two binary fertilizers of the same type or one binary and one or two simple 
fertilizers. The equations presented in these two papers covers a high range of 
possibilities in making mechanical fertilizer mixtures and are used by the AMIFERT 
computer program, specially destined for the above mentioned purposes. 

 
INTRODUCERE 

Pâna în prezent nu se cunosc relatii de calcul care sa raspunda la întreaga 
gama posibila de amestecuri de îngrasaminte, îndeosebi pentru amestecurile dintre 
îngrasaminte complexe sau complexe si simple. Cele mai multe tratate de 
agrochimie sau lucrari de specialitate sau nu abordeaza deloc subiectul, sau autorii 
se opresc la situatii simple, respectiv la amestecuri din îngrasaminte simple [8, 
10], sau cu un îngrasamânt complex si unul sau doua îngrasaminte simple. Totusi, 
au fost publicate [12] doua modalitati originale si interesante – una grafica si una 
algebrica, dupa câte se pare primele din literatura româna – de stabilire a 
cantitatilor care compun amestecul a doua îngrasaminte binare tip NP pentru a 
asigura anumite doze de substanta activa la ha. Nic i literatura straina nu este prea 
generoasa cu acest subiect. Astfel, în unele lucrari [6, 7, 11] sunt prezentate 
diagrame triunghiulare pentru stabilirea proportiilor pentru amestecuri formate din 
fosfat monoamoniacal, azotat de amoniu (sau nitrocalcar) si azotat de potasiu, 
adica doar pentru doua cazuri particulare. Uneori aceste diagrame n-au fost 
întelese si au fost utilizate eronat de autori “cu pretentii” în domeniul agrochimiei 
[9]. 
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În aceasta lucrare si o alta complementara [1] – deja publicata, sunt 
prezentate ecuatii originale care pot fi folosite pentru o gama extrem de larga de 
situatii, la unele dintre ecuatii demonstrându-se si modul de deducere a formulelor 
de calcul (lucrarea prezinta într-o forma extinsa, cu multe elemente noi, aspecte 
abordate în alta parte [3]). 

În lucrarea complementara [1] au fost publicate formulele de calcul pentru 
amestecuri din îngrasaminte simple si cele pentru amestecuri din doua complexe 
binare de acelasi fel, din doua binare si unul simplu sau dintre unul binar si unul 
sau doua îngrasaminte simple. Se acopera astfel aproape tot spectrul de combinatii 
posibile între îngrasamintele complexe cu N, P, K sau între acestea si 
îngrasamintele simple produse industrial. 

MATERIAL SI METODA 

Principiul caruia i se subordoneaza deducerea logica a formulelor de calcul 
este ca ele sa ofere solutii privind cantitatile de îngrasaminte chimice complexe sau 
complexe si simple pentru realizarea de amestecuri care sa asigure dozele dorite de 
substante active, kg N, P2O5, K2O/ha, pentru cele trei macroelemente esentiale.  

Pentru aceasta, deducerea formulelor s-a facut plecând de la sistemele de 
ecuatii care descriu realizarea dozelor de N, P2O5 si K2O pe baza aporturilor specifice 
din fiecare îngrasamânt component al amestecului, respectiv în functie de dozele 
brute din fiecare îngrasamânt si de continutul lor în substanta activa. 

Considerând dozele brute de îngrasaminte necunoscute, din rezolvarea 
sistemelor de ecuatii s-au obtinut formulele de calcul pentru dozele de îngrasaminte 
care compun amestecurile. 

REZULTATE SI DISCUTII 

În cele ce urmeaza se folosesc urmatoarele notari: 
X, Y, Z = îngrasamântul X, Y sau Z care intra în amestec; 
Nx, Px, Kx = continutul de N, P2O5, K2O din îngrasamântul X, %; 
Ny, Py, Ky = continutul de N, P2O5, K2O din îngrasamântul Y, %; 
Nz, Pz, Kz = continutul de N, P2O5, K2O din îngrasamântul Z, %; 
DN, DP, DK = doza de N, P2O5, respectiv K2O, kg/ha, care trebuie asigurata 

de doza de amestec; 
Dx, Dy, Dz = dozele brute din îngrasamintele X, Y, respectiv Z, în kg/ha, 

care intra în componenta dozei de amestec; 
Dxyz = doza de amestec, kg/ha, care asigura dozele de substanta 

activa DN, DP, DK necesare. 
Pdx, Pdy, Pdz = proportia sau ponderea îngrasamintelor X, Y si Z în cadrul 

amestecului, kg îngrasamânt/kg amestec. 
2.1. Relatii pentru amestecuri din oricare 3 complexe cu N, P, K – 

complete sau incomplete, sau din îngrasaminte complexe si simple, la care nu 
lipseste acelasi macroelement la toate cele 3 îngrasaminte 

Fie X, Y si Z trei îngrasaminte complexe ternare tip NPK, cu concentratiile 
Nx, Px, Kx, Ny, Py, Ky si Nz, Pz, Kz (în % N, P2O5, K2O) si fie DN, DP si DK dozele de 
N, P2O5, respectiv K2O, kg/ha, care trebuie asigurate prin aplicarea amestecului 
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XYZ, fapt ce poate fi schematizat astfel pentru un caz concret: 
 

X Y Z  DN DP DK 

Nx:Px:Kx Ny:Py:Ky Nz:Pz:Kz  
16:16:16 13:26:13 22:11:11  

100 
kg N/ha 

70 
 kg P2O5/ha 

60 
 kg K2O/ha 

Fie Dx,  Dy si Dz dozele brute din cele trei îngrasaminte complexe care 
trebuie amestecate pentru a obtine doza de amestec Dxyz (kg/ha) care asigura DN, 
DP si DK. Relatiile pentru calculul lui Dx, Dy si Dz se deduc din urmatorul sistem 
de trei ecuatii cu trei necunoscute, Dx, Dy si Dz: 

   Dx·
100

xN
 + Dy·

100
yN

 + Dz·
100

zN
 = DN      Dx·Nx+Dy·Ny+Dz·Nz=100·DN 

   Dx·
100

xP
 + Dy·

100
yP

 + Dz·
100

zP
 = DP    echivalent cu    Dx·Px+Dy·Py+Dz·Pz = 100·DP 

   Dx·
100

xK
 + Dy·

100
yK

 + Dz·
100

zK
 = DK      Dx·Kx+Dy·Ky+Dz·Kz=100·DK 

Sistemul are urmatoarele solutii: 
     100·DN    Ny    Nz                Nx    100·DN    Nz        Nx     Ny      100·DN 

          100·DP    Py     Pz                 Px     100·DP    Pz        Px      Py      100·DP 
          100·DK    Ky    Kz                Kx    100·DK    Kz        Kx     Ky      100·DK 

Dx = –––––––––––––––    Dy = ––––––––––––––––     Dz = ––––––––––––––––– 
            Nx        Ny     Nz   Nx        Ny       Nz        Nx        Ny       Nz 
            Px         Py      Pz   Px         Py       Pz        Px         Py       Pz 
            Kx        Ky     Kz   Kx        Ky       Kz        Kx        Ky       Kz 

Dezvoltând determinantii de ordinul trei de mai sus dupa regula lui Sarrus 
si dând factor comun 100 la numarator se ajunge la formulele generale (IV) de 
calcul pentru Dx, Dy si Dz: 

  DN·Py·Kz + DP·Ky·Nz + DK·Ny·Pz – DK·Py·Nz – DN·Ky·Pz – DP·Ny·Kz 
Dx = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– · 100 

          Nx·Py·Kz + Px·Ky·Nz  + Kx·Ny·Pz  – Kx·Py·Nz  – Nx·Ky·Pz  – Px·Ny·Kz 
 
          Nx·DP·Kz + Px·DK·Nz + Kx·DN·Pz – Kx·DP·Nz – Nx·DK·Pz – Px·DN·Kz 
Dy = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– · 100 

          Nx·Py·Kz  + Px·Ky·Nz + Kx·Ny·Pz  – Kx·Py·Nz – Nx·Ky·Pz  – Px·Ny·Kz 
 
       Nx·Py·DK + Px· Ky·DN + Kx· Ny·DP – Kx· Py·DN – Nx· Ky·DP – Px· Ny·DK 
Dz = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ·100 

       Nx·Py·Kz  + Px·Ky·Nz  + Kx·Ny·Pz  –  Kx·Py·Nz   – Nx·Ky·Pz   – Px·Ny·Kz 
iar doza de amestec este: Dxyz, kg/ha = Dx + Dy + Dz. 

Formulele de mai sus pot fi utilizate nu numai pentru amestecuri din 3 
îngrasaminte ternare NPK complete, care contin toate cele 3 macroelemente, ci si 
pentru amestecuri din oricare alte 3 tipuri de îngrasaminte complexe cu N, P 
si/sau K, sau complexe si simple, la care nu lipseste un element nutritiv la toate 
cele 3 îngrasaminte, fiecare continând cel putin unul din cele 3 macroelemente. 
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Asemenea combinatii sunt foarte multe (tabelul 1) si, desi pentru fiecare în parte 
pot fi elaborate ecuatii specifice, mai simple, Dx,  Dy, si Dz, se pot calcula cu 
relatiile generale de mai sus (IV). 

Tabelul 1 
Tipuri de amestecuri la care Dx, Dy si Dz pot fi calculate cu setul IV de formule 

 
X    +    Y   +    Z X    +    Y   +    Z X    +    Y   +    Z 

NPK + NPK + NPK* NPK + NK + N NP + PK + N 
NPK + NPK + NP NPK + NK + P NP + PK + P 
NPK + NPK + NK NPK + NK + K NP + PK + K 
NPK + NPK + PK NPK + N    + P NP + N    + K 
NPK + NPK + N NPK + N    + K NP + P   + K 
NPK + NPK + P NPK + P    + K NK + NK + P 
NPK + NPK + K NP    + NP + NK NK + N   + P 
NPK + NP    + NK NP    + NP + PK NK + P   + K 
NPK + NP    + PK NP    + NP + K PK + PK + N 
NPK + NP    + N NP    + NK + N PK + P    + N 
NPK + NP    + P NP    + NK + P PK + P    + K 
NPK + NP    + K NP    + NK + K PK + K   + N 
*Combinatia de referinta ale carei ecuatii sunt utilizate 
 

Formulele nu se pot aplica daca exista una sau mai multe din urmatoarele 
trei situatii: a) Nx  = 0, Ny = 0 si Nz = 0; b) Px  = 0, Py = 0 si Pz = 0; c) Kx  = 0, Ky 
= 0 si Kz = 0, caz în care numitorul ia valoarea zero, iar împartirea la zero nu are 
sens, deci combinatia nu este posibila. De exemplu, nu se pot aplica pentru 
amestecul: 

X Y Z  
Nx:Px:Kx Ny:Py:Ky Nz:Pz:Kz la care Kx = Ky = Kz = 0. 
16:48:0 22:22:0 46:0:0  

Aceste formulele nu pot fi aplicate nici pentru amestecurile din 2 îngrasaminte, 
chiar daca împreuna contin toate cele trei macroelemente: NP + NK; NP + PK; NP + K; 
NK + P; PK + N. 

În principiu, indiferent de tipurile de îngrasaminte care intra în amestec, relatiile 
pentru calculul lui Dx, Dy si Dz au sens numai cu conditia ca numitorul sa fie diferit de 
zero. Se retin ca solutii valabile numai cele pozitive pentru toate cele trei îngrasaminte, 
eventual 0 pentru unul sau doua dintre ele. Valoarea negativa a cel putin uneia dintre 
necunoscutele Dx,  Dy sau Dz arata ca, din punct de vedere practic, nu se pot asigura 
dozele propuse de s.a. si rapoartele dorite între elemente prin amestecarea 
îngrasamintelor X, Y si Z. 

În asemenea situatii, se recomanda sa se modifice pe rând DK, DP , DN, în plus sau 
în minus cu 1–2 kg s.a./ha, ceea ce nu are consecinte practice negative asupra plantelor si 
intra în limita erorilor de reglaj ale masinii de aplicat îngrasaminte. Daca si în urma 
acestor modificari Dx sau Dy sau Dz < 0, înseamna ca nu se poate realiza un amestec XYZ 
cu tipurile de îngrasaminte disponibile care sa asigure dozele dorite de N, P2O5 si K2O sau 
apropiate de acestea si trebuie schimbat cel putin unul dintre cele trei îngrasaminte cu un 
altul. 

Pentru a usura aplicarea formulelor, îngrasamintele X, Y, Z si dozele de substanta 
activa DN, DP si DK trebuie scrise în forma prezentata mai sus. 
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De asemenea, pentru simplificarea cautarii si înlocuirilor în formule, trebuie 
observata simetria relativa a dispunerii termenilor la numarator si numitor: în fiecare grup 
de produse termenii sunt în ordinea x, y, z, atât la numarator, cât si la numitor. Astfel, 
termenii cu indicele x, cum este Kx, vor fi cautati pe prima pozitie din grupurile de 
produse, termenii cu indicele y, cum este Ky, vor fi cautati pe a doua pozitie, iar termenii 
cu indicele z, cum este Kz, se cauta pe pozitia a treia. Este de notat si simetria relativa a 
dispunerii termenilor în x, y si z la numarator fata de cei de la numitorul comun celor trei 
formule generale: cu unele exceptii, sub Nx de la numarator exista Nx la numitor, sub Py de 
la numarator exista Py la numitor etc.; în cazul exceptiilor, locul lui Nx de la numitor este 
luat de DN la numarator, cel al lui Px este luat de DP, iar locul lui Ky de DK în formula lui 
Dx etc.  

În cazul amestecurilor din îngrasaminte incomplete, în formulele generale de calcul 
se începe cu eliminarea grupurilor de produse în care unul din termeni este egal cu 0, ceea 
ce le anuleaza. Daca de exemplu îngrasamântul Z este un complex 11:48:0 (deci cu Kz = 
0), se elimina toate grupurile de produse în care intra Kz. Datorita simetriei relative a 
numaratorului si numitorului, când dispare un grup de produse la numitor, dispare si 
grupul corespondent de la numarator, situat deasupra lui, sau invers. Aceste observatii 
usureaza mult utilizarea formulelor. 

Calculul proportiei celor trei îngrasaminte în cadrul amestecului (în kg/1kg 
amestec) se face cu relatii de tipul: 

Pdx = Dx/(Dx + Dy + Dz);     Pdy = Dy/(Dx + Dy + Dz);     Pdz = Dz/(Dx + Dy + Dz). 
Cantitatile fizice, Qx, Qy, Qz, de îngrasaminte X, Y, Z necesare pentru a obtine o 

cantitate data de amestec, Qxyz, în care raportul N:P2O5:K2O sa fie echivalent cu raportul 
DN:DP:DK, se afla înmultind ponderile Pdx, Pdy, Pdz cu cantitatea de amestec necesara, 
Qxyz. 

Exemplu de calcul. Daca DN = 100 kg N/ha; DP  = 70 kg P2O5/ha si DK = 60 kg 
K2O/ha si se doreste a se realiza un amestec din trei tipuri de îngrasaminte nitrofoska: 
 

X Y Z  DN DP DK 
Nx:Px:Kx Ny:Py:Ky Nz:Pz:Kz  
16:16:16 13:26:13 22:11:11  

100 
kg N/ha 

70 
kg P2O5/ha 

60 
kg K2O/ha 

 

dozele Dx, Dy, Dz si Dxyz sunt: 
 

         100·26·11 + 70·13·22 + 60·13·11 – 60·26·22 – 100·13·11 – 70·13·11 
Dx = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– · 100 = 62,5 kg/ha 

           16·26·11 + 16·13·22 + 16·13·11 – 16·26·22 – 16·13·11 – 16·13·11 
 
          16·70·11 + 16·60·22 + 16·100·11 – 16·70·22 – 16·60·11 – 16·100·11 
Dy  = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– · 100 = 76,9 kg/ha 

–2288 
 
        16·26·60 + 16·13·100 + 16·13·70 – 16·26·100 – 16·13·70 – 16·13·60 
Dz = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– · 100 = 363,6 kg/ha 
    – 2288 
 
Dxyz = Dx + Dy + Dz = 62,5 + 76,9 + 363,6 = 503 kg/ha. 
Pdx = 62,5/503 = 0,124; Pdy  = 76,9/503 = 0,153; Pdz = 363,6/503 = 0,723. 

 
Verificare: 
Aportul de N din X = 62,5·16/100 = 10 kg N/ha; aportul de N din Y = 76,9·13/100 = 10 kg 

N/ha; aportul de N din Z = 363,6·22/100 = 80 kg N/ha; aportul de N din amestecul complex YYZ = 
10 + 10 + 80 = 100 kg N/ha (doza propusa). 
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Aportul de P2O5 din X = 62,5·16/100 = 10 kg P2O5/ha; aportul de P2O5 din Y = 76,9·26/100 
= 20 kg P2O5/ha; aportul de P2O5 din Z = 363,6·11/100 = 40 kg P2O5/ha; aportul de P2O5 din 
amestecul complex XYZ = 10 + 20 + 40 = 70 kg P2O5/ha (doza propusa). 

Aportul de K2O din X = 62,5·16/100 = 10 kg K2O/ha; aportul de K2O din Y = 76,9·13/100 = 
10 kg K2O/ha; aportul de K2O din Z = 363,6·11/100 = 40 kg K2O/ha; aportul de K2O din amestecul 
complex XYZ = 10 + 10 + 40 = 60 kg K2O/ha (doza propusa). 

În tabelul 2 se prezinta exemple de calcul si testarea ecuatiilor pentru o 
multitudine de situatii de amestecuri si doze de s.a. 

Tabelul 2 
Testarea setului IV de ecuatii pentru calculul lui Dx, Dy si Dz pentru diverse tipuri de 

amestecuri de 3 îngrasaminte X, Y, Z, complexe sau complexe si simple 
 

Tipuri de amestecuri 
(X + Y + Z) 

Doze s.a. Doze brute de 
îngrasaminte  

DN DP DK Dx Dy Dz 

X Y Z kg 
N/ha 

kg 
P2O5/h

a 

kg 
K2O/ 
ha 

kg/ha 

NPK 
16:16:16 

NPK 
13:26:13 

NPK 
22:11:11 100 70 60 62,5 76,9 363,6 

NPK 
16:16:16 

NPK 
13:26:13 

NP 
16:48:0 

50 95 30 156,3 38,5 125 

NPK 
16:16:16 

NPK 
13:26:13 

NK 
13,5:0:45 50 40 80 214,3 22 95,2 

NPK 
16:16:16 

NPK 
13:26:13 

PK 
0:22:30 30 70 65 97,9 110,3 116,7 

NPK 
16:16:16 

NPK 
13:26:13 

N 
33:0:0 65 45 30 93,8 115,4 106,1 

NPK 
16:16:16 

NPK 
13:13:21 

P 
0:18:0 30 50 40 85,9 125 111,1 

NPK 
16:16:16 

NPK 
13:26:13 

K 
0:0:40 30 45 70 93,8 115,4 100 

NPK 
16:16:16 

NP 
16:48:0 

NK 
13,5:0:45 45 65 60 90,9 105,1 101 

NPK 
16:16:16 

NP 
16:48:0 

PK 
0:22:30 40 90 50 152,4 97,6 85,4 

NPK 
16:16:16 

NP 
16:48:0 

N 
46:0:0 80 60 20 125 83,3 101,4 

NPK 
16:16:16 

NP 
16:48:0 

P 
0:18:0 40 85 20 125 125 27,8 

NPK 
16:16:16 

NP 
16:48:0 

K 
0:0:60 40 65 75 171,9 78,1 79,2 

NPK 
16:16:16 

NK 
13,5:0:45 

N 
46:0:0 

50 20 60 125 88,9 39,1 

NPK 
16:16:16 

NK 
13,5:0:45 

P 
0:45:0 30 50 60 107,1 95,2 73 

NPK 
16:16:16 

NK 
13,5:0:45 

K 
0:0:40 

40 20 100 125 148,1 33,3 

NPK 
16:16:16 

N 
33:0:0 

P 
0:48:0 60 50 25 156,3 106,1 52,1 

NPK 
13:26:13 

N 
33:0:0 

K 
0:0:40 

90 60 50 230,8 130,4 50 

NPK 
13:26:13 

P 
0:48:0 

K 
0:0:40 25 65 55 192,3 31,3 75 

NP 
16:48:0 

NP 
27:13,5:0 

NK 
13,5:0:45 60 60 45 91,9 117,8 100 
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Tipuri de amestecuri 
(X + Y + Z) Doze s.a. Doze brute de 

îngrasaminte  
DN DP DK Dx Dy Dz 

X Y Z kg 
N/ha 

kg 
P2O5/h

a 

kg 
K2O/ 
ha 

kg/ha 

NP 
16:48:0 

NP 
27:13,5:0 

PK 
0:22:30 45 80 30 88,8 114,1 100 

NP 
11:48:0 

NP 
27:13,5:0 

K 

0:0:40 50 30 25 11,8 180,4 62,5 

NP 
16:48:0 

NK 
13,5:0:45 

N 
46:0:0 

100 80 60 166,7 133,3 120,3 

NP 
16:48:0 

NK 
13,5:0:45 

P 
0:48:0 30 55 45 103,1 100 11,5 

NP 
16:48:0 

NK 
13,5:0:45 

K 
0:0:40 

35 55 65 114,6 123,5 23,6 

NP 
16:48:0 

PK 
0:22:30 

N 
33:0:0 80 60 25 86,8 83,3 200,3 

NP 
16:48:0 

PK 
0:22:30 

P 
0:48:0 

15 80 30 93,8 100 27,1 

NP 
16:48:0 

PK 
0:22:30 

K 
0:0:40 20 75 50 125 68,2 73,9 

NP 
11:48:0 

N 
33:0:0 

K 

0:0:40 
50 30 25 62,5 130,7 62,5 

NP 
16:48:0 

P 
0:45:0 

K 

0:0:40 30 100 50 187,5 22,2 125 

NK 
13,5:0:45 

NK 
12:0:24 

P 

0:45:0 
40 80 100 111,1 208,3 177,8 

NK 
13,5:0:45 

N 
33:0:0 

P 

0:45:0 40 80 100 222,2 30,3 177,8 

NK 
13,5:0:45 

K 
0:0:40 

P 

0:45:0 40 80 150 296,3 41,7 177,8 

PK 
0:22:30 

PK 
0:55:37 

N 

33:0:0 60 40 35 53,2 51,4 181,8 

PK 
0:22:30 

P 
0:45:0 

N 

33:0:0 60 40 35 116,7 31,9 181,8 

PK 
0:22:30 

K 
0:0:40 

N 

33:0:0 60 50 100 227,3 79,5 181,8 

 
2.2. Relatii simplificate pentru amestecuri tip NP + NK + N 
Pentru amestecuri formate din 1 complex NP (X), 1 complex NK (Y) si 1 

îngrasamânt simplu cu N (Z), calculul lui Dx,  Dy si Dz se poate face cu setul IV de 
formule, valabile pentru amestecuri din 3 îngrasaminte complexe NPK (vezi mai sus). 
Totusi, ele se pot realiza mai usor cu formule mai simple, care rezulta din formulele 
generale prin restrângerea corespunzatoare a termenilor sau care pot fi deduse ca mai jos. 
Daca DN, DP si DK sunt dozele de substanta activa necesare (kg N, P2O5 si K2O/ha), iar 
îngrasamintele X, Y, Z de tipul mentionat, de exemplu fosfat diamoniacal (DAP), azotat de 
potasiu si uree, se scriu în functie de continutul de s.a. astfel: 

X Y Z 
Nx:Px:Kx Ny:Py:Ky Nz:Pz:Kz 
Nx:Px: 0 Ny: 0 :Ky Nz: 0 : 0 
16:48:0 13,5:0:45 46:0:0 

(fosfat diamoniacal) (KNO3) (uree) 
formulele pentru calculul dozelor brute, D x, Dy si Dz, din îngrasamintele X, Y si Z 
care intra în doza de amestec rezulta din urmatorul sistem de ecuatii: 
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   Dx·
100

xN
 + Dy·

100
yN

 + Dz·
100

zN
 = DN      Dx·Nx+Dy·Ny+Dz·Nz=100·DN 

   Dx·
100

xP
 + Dy·0       + Dz·0       = DP   echivalent cu     Dx·Px +   0    +   0    =100·DP 

   Dx·0       + Dy·
100

yK
 + Dz·0       = DK          0  + Dy·Ky+   0    =100·DK 

care are urmatoarele solutii: 
    100·DN    Ny    Nz                 Nx    100·DN    Nz        Nx     Ny      100·DN 

         100·DP     0      0                  Px    100·DP      0        Px       0       100·DP 
         100·DK    Ky     0                  0     100·DK     0           0       Ky      100·DK 

Dx = –––––––––––––––    Dy = ––––––––––––––––     Dz =  –––––––––––––––– 
            Nx        Ny     Nz   Nx        Ny       Nz        Nx     Ny          Nz 
            Px         0        0    Px          0         0        Px       0           Pz 
             0         Ky      0     0        Ky         0               0       Ky         Kz 
echivalente cu: 

Dx, kg/ha = DP · 
xP

100
         Dy, kg/ha = DK · 

yK
100

 

Dz, kg/ha =
zyx

yxKyxPyxN

NKP

NPDKNDKPD

??

????????
·100 

Înlocuind în ultima relatie pe DP cu Dx·Px/100 si pe DK cu Dy·Ky/100, 
rezultate din relatiile de mai sus ale lui Dx si Dy, se obtine: 

Dz =
zNyKxP

yNxP
yK

yDyKxNxP
xDyKxPND

??

??????????
100100 ·100 = 

=
zNyKxP

yN
yDxN

xDNDyKxP

??

?????? )
100100

(
·100 

Simplificând si numaratorul si numitorul cu Px·Ky se obtine o relatie mai 
simpla pentru calculul lui Dz: 

Dz, kg/ha = [DN – (Dx·
100
N x  + Dy·

100

N y )]·
zN

100
 

în care Dx·Nx/100 = aportul de N din îngrasamântul X, iar Dy·Ny/100 = aportul de 
N din îngrasamântul Y. 

Regula amestecurilor. Din cele de mai sus rezulta ca doza bruta dintr-un 
îngrasamânt care contine un element ce nu este continut de celelalte îngrasaminte 
care intra în amestec este dependenta de continutul acelui îngrasamânt în 
elementul respectiv si de doza de substanta activa corespunzatoare elementului 
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respectiv, si nu depinde de continutul sau sau al celorlalte îngrasaminte în alte 
elemente sau de dozele de substanta activa corespunzatoare celorlalte elemente . 
De exemplu, pentru cazul de fata, Dx depinde de Px si de DP, nu si de Nx, Kx, Ny, 
Ky, Nz sau de DN ori DK. 

Daca dozele de N sunt prea mici în raport cu cele de P si K, atunci Dz ia 
valori negative, semn ca aportul de N din îngrasamintele X si Y adus de dozele Dx 
si Dy este mai mare decât DN, ceea ce înseamna ca amestecul nu este fezabil, 
adica nu exista o combinatie de doze Dx, Dy si Dz care sa asigure dozele DN, DP si 
DK. 

Exemplu. Daca DN = 100 kg N/ha, DP = 80 kg P2O5/ha, DK = 60 kg K2O/ha iar 
îngrasamintele disponibile sunt X = 16:48:0, Y = 13,5:0:45 si Z = 46:0:0, atunci Dx = 166,7 kg/ha, 
Dy  = 133,3 kg/ha, Dz = 120,3 kg/ha, Dxyz = 420,3 kg/ha. 

2.3. Relatii simplificate pentru amestecuri tip NPK + N + K 
Desi pentru amestecurile formate din 1 complex NPK (X), 1 îngrasamânt 

simplu cu N (Y) si 1 simplu cu K (Z), calculul lui Dx, Dy si Dz se poate face cu 
setul IV de formule, valabile pentru amestecuri din 3 îngrasaminte complexe NPK 
(vezi mai sus), acestea se pot face cu relatii mult mai simple. Astfel, pentru 
situatia: 

X Y Z    
Nx:Px:Kx Ny:Py:Ky Nz:Pz:Kz DN DP DK 

13:26:13 46:0:0   0:0:40 
(nitrofoska) (uree) (sare potasica) 

90 
kg N/ha 

60 
kg P2O5/ha 

50 
kg K 2O/ha 

 

Dx, kg/ha = DP ·
xP

100
  Dy, kg/ha = (DN – Dx·

100
N x )·

yN
100

 

Dz, kg/ha = (DK – Dx·
100
K x )·

zK
100

, 

în care Dx·Nx/100 si Dx·Kx/100 reprezinta aportul de N, respectiv de K2O din 
îngrasamântul X. 

Exemplu de calcul. Pentru tipurile de îngrasaminte si dozele de s.a. din schema de mai sus: 

Dx = 60 ·
26

100
= 230,8 kg complex/ha;  Dy  = (90 – 231·

100

13 )·
46

100
 = 130,4 kg uree/ha; 

Dz = (50 – 231·
100

13
)·

40

100
 = 50 kg sare potasica/ha;  Dxyz = 231 + 130 + 50 = 411,2 

kg/ha. 
 
 

CONCLUZII 
1. Ecuatiile originale prezentate în lucrare permit stabilirea cantitatilor 

necesare pentru realizarea de amestecuri din trei tipuri de îngrasaminte complexe 
cu N, P, K – complete sau incomplete (la care însa nu lipseste acelasi 
macroelement la toate cele trei îngrasaminte), complexe si simple, sau simple 
astfel ca doza de amestec sa asigure dozele dorite de N, P2O5 si K2O/ha. 
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2. Aceste ecuatii asigura o flexibilitate extraordinara retetelor practice de 
fertilizare, care pot fi astfel adaptate la cerintele plantelor, la dozele de substanta 
activa la ha si la rapoartele dintre elemente stabilite pe baza analizei agrochimice 
a solului si plantei. 

3. Cu ajutorul lor se reduce considerabil dezavantajul îngrasamintelor 
complexe dat de faptul ca un îngrasamânt are un raport fix între elementele 
nutritive care “nu corespunde decât întâmplator cu necesitatile de fertilizare” [1, 
2, 3, 4, 5]. 

4. Ecuatiile prezentate stau la baza programului de calculator AMIFERT, cu 
destinatie speciala pentru calcule privind amestecurile de îngrasaminte, si se 
predau deja studentilor la cursul de agrochimie de la Facultatea de Horticultura. 
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