COMUNICAT DE PRESĂ
Azomureș marchează Ziua Mondială a Fertilizanților.
Ziua Mondială a Fertilizanților se celebrează pe data de 13 octombrie și are în prim plan
descoperirea acum 100 de ani a principiului Haber – Bosch de sintetizare a amoniacului din
atmosferă. Este o inițiativă internațională susținută de asociațiile mondiale ale industriei de
producere a fertilizanților cu scopul de a informa populația lumii cu privire la beneficiile utilizării
fertilizanților. Este o încurajare a proceselor inovative în zona agricolă pentru un viitor sustenabil.
Azomureș, cel mai important producător de fertilizanți din România, marchează această zi și în
România, din poziția de membru al Fertilizers Europe (Asociația Europeană a Producătorilor de
Îngrășăminte). Scopul evenimentului organizat pentru partenerii companiei este de a sublinia
importanța acestui produs în dezvoltarea unui sistem de hrănire a unei populații în continuă
creștere. În ultimii 100 de ani lumea a trecut printr-o serie de schimbări semnificative,

numărul oamenilor de pe glob ajungând astăzi la cifre greu de închipuit acum 200 de ani.
Istoric, s-au înregistrat câteva salturi spectaculoase: 1,6 miliarde în 1900, 2 miliarde în 1930,
5 miliarde în 1960, 7,7 miliarde în 2019 și se va ajunge la 9 miliarde de oameni în 2040. În
aceste condiții, deja se simte presiunea tot mai mare pe cei care trebuie să asigure resursele
de hrană în următorii ani. Iar soluțiile trebuie identificate având la dispoziție aceleași
suprafețe de teren ce pot fi cultivate, poate chiar diminuate din motive ce țin de extinderea
locuințelor, de climă sau erodarea solului.
La Azomureș continuăm să punem în practică principiul Haber – Bosch, transformând
resurse naturale într-un produs pe care îl oferim fermierilor din România, dar și celor de pe
alte continente. Beneficiind de echipamente moderne de producție și control, Azomureș
produce anual 1,7 milioane de tone de îngrășăminte pentru agricultură ceea ce se traduce
odată cu utilizarea lor în zeci de milioane de tone de hrană pentru populația României, dar și
a altor semeni.
Peste 2300 de oameni lucrează pe platforma industrială Azomureș pentru ca acest lucru să se
întâmple, în condiții de siguranță pentru comunitatea locală și pentru mediul înconjurător.
Suntem o companie responsabilă, preocupată de educația viitoarelor generații. Investim
resurse în viața socială a comunității locale și în educația copiilor din mediul rural din
România.
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