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YaraMilaTM

Sekundarna hranila

Mikroelementi

Enostavna
uporaba

Edinstveno razmerje
hranil in njihova
sestava

Izguba pridelka in slabša kakovost zaradi neenakomernega
trošenja zrn iz mešanih gnojil (segregacija) je lahko veliko
večja kot razlika v ceni, ki jo plačate za eno tono kakovostnega gnojila, zato lahko končni finančni rezultat pokaže izgubo.
Enakomerno velika zrna v gnojilih YaraMila™ pa omogočajo
enakomerno razporeditev in optimalno količino hranljivih
elementov za vsako rastlino.

Učinkovito sproščanje
in sprejem hranil

Skupina izdelkov Premium zasnovana posebej za poljščine:

Pri proizvodnji naših izdelkov uporabljamo visoko kakovostne
surovine, brez težkih kovin, v posebnem postopku, ki omogoča,
da se zrna mineralnih gnojil YaraMila™ v stiku z vlago iz tal
zato začnejo topiti. Poljščine so tako v trenutku oskrbljene s
hranljivimi snovmi. Hitra topnost in sproščanje hranljivih snovi
omogočata učinkovito uporabo gnojil YaraMila™ pri pripravi tal
za setev in sajenje (kot starter) ter pri dognojevanju poljščin.

YaraMilaTM 16-27-7

Enostavna uporaba
Zrna enakomerne velikosti in oblike se ne sprijemajo in ne
razpadajo. Te lastnosti preprečujejo spremembo izdelkov med
transportom in skladiščenjem. Enakomerno trošenje zrn po
zemlji omogoča enakomerno razporeditev hranljivih snovi za vse
rastline. Poljščine, gojene z gnojili YaraMila™, so zelo odporne
na slabše rastne razmere ter bolezni in škodljivce. Odpornost
na stresne razmere omogoča boljšo izrabo vode in zmanjšuje
škodo, povzročeno z neprimernim vodnim režimom v tleh. Vse
navedene prednosti zagotavljajo boljšo pridelavo, tj. večji donos
in kakovostnejše pridelke, ter omogočajo večji zaslužek.
Sestava naših izdelkov zagotavlja rastlinam makroelemente
NPK, sekundarna hranila Mg, S in še posebno pomembne
mikroelemente B, Fe, Cu, Mn, Zn, Mo itn. Teh je v tleh zaradi
intenzivnega kmetovanja vedno manj.

Uporablja se za žita v tleh s srednje veliko in višjo vsebnostjo
kalija. Najpogosteje se uporablja pri strnih žitih v jesenskem
času, v količini 300–400 kg/ha, s čimer se vnaša 48–64 kg
N/ha. Ta količina zadošča v jesenskem rastnem obdobju, saj
presežek dušika zmanjšuje odpornost na negativne vplive v
zimskem času.
S tem gnojilom zadovoljimo potrebe po fosforju v količini od 81
do 108 kg/ha, kar je optimalno za strna žita. Slednja porabijo 60
kg/ha kalija, zaradi česar dodatek v količini 50 % potreb po kaliju
povsem zadošča.
YaraMilaTM 7-12-25 in YaraMilaTM 7-20-28
Gnojila za tla z uravnoteženim razmerjem hranil za jesensko in
spomladansko gnojenje poljedelskih in drugih intenzivnih poljščin.
Jesen: oranje in osnovno gnojenje 200–300 kg/ha z dognojevanjem poljščin pred setvijo.
Pomlad: pri pripravi tal, če ni bilo jesenskega gnojenja, uporabimo 300–500 kg/ha.
Odlično uravnotežene kombinacije hranil za koruzo, sončnice,
oljno repico in sladkorno peso.

Vse granule gnojil YaraMila™ imajo enako sestavo in ne vsebujejo polnil, saj se proizvajajo z edinstvenim procesom kemičnih
reakcij. Vsebujejo vse elemente v zelo dostopni in vodotopni
obliki ter fosfor v različnih oblikah, ki so vodotopne v granulah in
najhitreje dostopne med vsemi izdelki na trgu.

YaraMilaTM 8-24-24

YaraMila™ Complex in Cropcare sta granulirani gnojili s kalijem
na sulfatni bazi, kar je pomembno pri gojenju zelenjave, sadja in
drugih poljščin, ki so občutljive na kalij v obliki kalijevega klorida.

Gnojila za tla, kjer je premalo fosforja za poljedelske rastline,
kot so pšenica, industrijske rastline ali koruza, ga uporabljamo v
količini 400 kg/ha, za jesensko gnojenje v sadovnjakih in vinogradih pa 200 kg/ha.
YaraMilaTM 13-13-21

Pri tem sta zelo pomembni topnost in dostopnost fosforja v obliki
polifosfatov v izdelku YaraMila™ Complex. Poudariti pa velja tudi
prilagodljivost granuliranih gnojil YaraMila™ Cropcare pri različnih
pH vrednostih tal.

Gnojilo za krompir, korenaste rastline, gomoljno zelenjavo in
koščičasto sadje uporabljamo v količini 200–500 kg/ha.

Gre za najučinkovitejša granulirana gnojila v široki prodaji na
svetu. Vsa gnojila YaraMila™ vsebujejo določeno količino žvepla,
kar v poljedelstvu in pridelavi drugih kmetijskih rastlin omogoča
večje donose in doseganje zelo kakovostnih pridelkov. Posebno
pozornost namenitne prehrani z žveplom, ki ga vse bolj primanjkuje in zaradi katerega se zmanjšujejo donosi in kakovost pšenice
ter drugih strnih žit, oljne repice, koruze in krmnih rastlin.

YaraMilaTM Universal 15-15-15
Univerzalno gnojilo za vse vrste poljščin.
Zastopa in prodaja:

Z uravnoteženim razmerjem med hranljivimi snovmi v fazi intenzivne rasti se občutno poveča količina hranil, ki jih vnašamo,
in to ne samo dušika, temveč tudi drugih snovi v
Naziv izdelka
določenem razmerju. Pomanjkanje hranil in nepravilna
prehrana poljščin ovirajo pravilno rast in razvoj, rastline
YaraMilaTM 7-20-28
so manjše, donos in kakovost pridelkov pa sta nižja.
YaraMilaTM 13-13-21
Zaradi tega je zelo pomembno, da rastlinam ves čas in
v pravilnem razmerju zagotavljamo hranila s pomočjo
YaraMilaTM 8-24-24
kompleksnih gnojil YaraMila™.
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Gnojila YaraMila™ se uporabljajo v manjših
količinah kot drugi izdelki. Povprečno se v poljedelstvu uporabljajo v količini 300–400 kg/ha, pri
zelenjavi, sadju in drugih intenzivnih poljščinah pa
300–800 kg/ha.

GPZ z.o.o.
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