YaraVita™ ™
YaraBela
Folijarno
gnojivo

Dušik, pripravljen za natančno,
učinkovito in dobičkonosno gnojenje

OBRATIMO
PAŽNJU
NA DETALJE
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Nitrati izboljšujejo
absorbiranje kalcija.

nitrat

Nitrati s seboj prinašajo kalcij.
Absorbcija amonijaka ovira
absorbiranje kalcija.

Uhajanje dušika iz gnojil
• Izguba dušika izhaja iz amonijeve oblike (NH4+), ki nastane
po spremembi uree v amonijak (NH3).
• Količina amonijaka (NH3), ki se sprošča iz gnojila, je odvisna od:
• pH vrednosti tal
• klimatskih podnebnih (temperatura, veter).
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YaraBela™ so gnojila vrhunske kakovosti na osnovi dušika, ki so splošno priznana zaradi
svoje strateške pomembnosti in učinkovitosti, posebno pri dognojevanju poljedelskih kultur.
Univerzalni izdelki YaraBela™ na bazi nitratnega in amonijevega
dušika zagotavljajo uravnoteženo oskrbo z dušikom in se lahko
uporabljajo pri številnih poljščinah. Izdelki YaraBela™ so zasnovani tako, da rastline dobijo dušik v najkrajšem možnem času.
Izdelki YaraBela™, ki so na voljo v različnih formulah, oblikovanih v skladu z visoko zastavljenimi standardi podjetja Yara,
pretvarjajo amonijev dušik v nitratnega s pomočjo sinteze. V
nekaterih primerih vsebujejo tudi dodatna hranila, ki so nujna za
prehrano rastlin, na primer kalcij in žveplo.

Prednosti YaraBela™ izdelkov:
1) Prednosti za poljščine:
• vsebujejo takoj dostopni nitratni dušik,
ki olajša absorpcijo z negativnim nabojem
svojih molekul;
• vsebujejo amonijski dušik,
ki ima podaljšano delovanje.

• YaraBelaTM Extran 27 (KAN 27 % N),

2) Prednosti za tla:
• z lahkoto jih premeščamo v krožnem ciklu;
• prinašajo kisik v prst, v kateri je tega premalo;
• dostopna so rastlinam tudi
v primeru pomanjkanja padavin.

• YaraBelaTM Extran 33,5 (AN 33,5 % N),

3) Prednosti za okolje:

• YaraBelaTM Sulfan (KAN z žveplom
24 % N + 9 % SO3)

• zmanjšujejo izgubo dušika zaradi izgube
amonijaka, kar pomeni več dušika za rastline
in več gospodarske koristi za kmetovalce;

• YaraBelaTM Extran 26 (KAN 26 % N),

• YaraBelaTM Sulfan (KAN z žveplom
24 % N + 15 % SO3)

• zmanjšujejo tveganje pred izpiranjem.

Gnojila YaraBela se uporabljajo pri dognojevanju vseh poljščin v
količinah 150–600 kg/ha.

Če lahko dušik uporabimo v pravilni količini, v optimalnem času,
hranimo rastlino, ne pa tla, s čimer zmanjšujemo vpliv na okolje.
Učinkoviti dušik
Dušik v izdelkih YaraBela™ je hitro dostopen, kar omogoča
natančne odmerke in visoko učinkovitost. Na ta način se
izognemo izgubam, ki nastanejo zaradi sproščanja dušika v
daljšem obdobju, ko nimamo nadzora nad njegovo količino.
Gnojila s počasnim sproščanjem ali gnojila z inhibitorji pogosto
sproščajo dušik v tleh šele takrat, ko se razvojni cikel rastline že
konča. Nitratni dušik pa je takoj dostopen in rastline ga z lahkoto
absorbirajo.

Urea
Če želimo rastlinam zagotoviti
dušik, se mora ta
v obliki uree pretvoriti v amonijsko
obliko in nato v
nitratno obliko
dušika.

Amonijski dušik
je v ilovnatih
tleh fiksiran, v
površinskih plasteh
pa mobiliziran. Da
bi ga dosegla, mora
korenina rastline
najprej zrasti.

Nitratni dušik
ostane v raztopini
tal, rastlina pa ga
dobiva pasivno, z
vnosom vode prek
korenin. Na ta
način deluje dušik
zelo hitro.

Zastopa in prodaja:
		
		
		

yara bela a4.indd 2

GPZ z.o.o.
Slamnikarska 1a, 1230 Domžale,
Tel.: 01 721 88 41
e-mail: info@gpz.si, www.gpz.si

11.8.2014. 11:51:12

