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YaraBela® 
YaraBela er betegnelsen for Yaras 
kvælstofgødninger, som indeholder et 
balanceret forhold mellem nitrat- og 
ammoniumkvælstof, hvilket giver en 
sikker kvælstofudnyttelse.

Selve navnet ”Bela” kommer af 
ordet Beyla, der betyder frugtbarhed 
og stammer fra det gamle nordiske 
sprog. De enkelte typer er tilpasset de 
forskellige afgrøders behov for svovl.

YaraMila®

YaraMila sortimentet tilbyder 
komplette afgrødeløsninger optimeret 
og tilpasset afgrødernes behov. Disse 
gødninger indeholder nogle af de mest 
plantetilgængelige N-, P- og K-kilder, 
der er til rådighed.

Hvert gødningskorn i Yaras gødninger 
indeholder netop den mængde 
næringsstoffer, der er deklareret. 
Det sikrer, at alle næringsstoffer er 
tilgængelige for planten, når den har 
behov for dem.

Selve ordet ”Mila” stammer fra ordet 
”Mikla” og betyder succes.

YaraLiva®

YaraLiva produkterne er letopløselige 
calciumnitratgødninger, som 
hovedsageligt indeholder kvælstof på 
nitratform.

Nitratkvælstof er direkte tilgængeligt 
for planterne og derfor hurtigtvirkende 
også under tørre forhold.

YaraLiva produkterne har, udover en 
kvælstofeffekt, også en calciumeffekt, 
der i fl ere kulturer såsom frugt, bær og 
grøntsager, er vigtig i forbindelse med 
kvalitet og holdbarhed.

Ordet ”Liva” betyder liv, hvilket er 
betegnende for disse produkter, der 
hurtigt giver liv til afgrøderne.

YaraVita® 
YaraVita produktserien består 
af mikronæringsstoffer i både 
færdigblandede afgrødespecifi kke 
produkter og i produkter med 
enkeltnæringsstoffer.

Produkterne kan afhjælpe eller 
forebygge mangelsygdomme i alle 
afgrøder.

Ordet “Vita” stammer fra det gamle 
nordiske sprog og betyder viden. 
Dette navn er godt dækkende for 
denne produktserie, da det kræver 
stor viden at sammensætte de rigtige 
næringsstoffer i den rigtige form til de 
enkelte afgrøder. 

Produktgrupper

YaraMila 21-4-10 m. S, B er ny i sortimentet og er tilpasset 
afgrøder og arealer, hvor fosforbehovet ikke kan dækkes
med f.eks. YaraMila 21-3-10 m. Mg, S, B. Landsforsøg 
2013-14 har vist relativt store merudbytter for at tildele 
fosfor til især vårsæd. Ved høje udbytter eller lav fosfor-

status i jorden, er fosfortildelingen med en standard NPK 
ikke tilstrækkelig. Her er YaraMila 21-4-10 m. S, B et 
oplagt valg, så optimale udbytter opnås uden at jordens 
frugtbarhed forringes.

Fig. 1: Stigende tildeling af fosfor i YaraMila NPK-gødning placeret ved såning har givet stigende udbytter i vårbyg. Uddrag af Landsforsøg 2013-2014, gennem-
snit af 6 forsøg, LSD: 5 ud af 6 forsøg = ns, JB nr.: 6-8, Pt: 1,4 - 3,4. Kvælstoftildelingen var 110 kg N til alle led. Tildelingen af kalium har været stigende sam-
men med fosfor.

*Kvælstofnorm for JB 5-6 ifl g. vejledning om gødsknings- og harmoniregler 2016 (NaturErhvervstyrelsen) 

Næringsstof kg/ha

N P K S

Behov Gødning   120* 23 83 12

580 kg YaraMila 21-4-10 m. S, B 120 21 56 15

YaraMila® 21-4-10 m. S, B

Velkommen til Yaras gødningssortiment 2016 som bl.a. indeholder fl ere nyheder i 
produktserien YaraMila. I år har vi endvidere valgt at tilføje en oversigt over vores 
produktionssteder, da disse kan have betydning for indstilling af gødningssprederen.

På baggrund af overbevisende forsøgsresultater med merudbytter for tilførsel af 
fosfor til bl.a. vårsæd, har vi designet en ny NPK-gødning i YaraMila serien med øget 
indhold af fosfor. Læs mere om forsøgene og gødningen på de følgende sider. 

I sortimentsbrochuren kan du se vores produktsortiment og nogle af de forskellige 
løsninger og værktøjer vi har udviklet, samt læse om hvordan gødningerne passer 
ind i dine forskellige afgrøder. På www.yara.dk kan du læse yderligere om vores 
gødninger, gødningskoncepter og værktøjer.

Med ønsket om en god og udbytterig vækstsæson 2016.

Gødningsforslag vårbyg, højt udbytte
(middel P- og K-tal)
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Yara Gødningssortiment 2015 – 2016

Handelsnavn N NH4-N NO3-N P Vandopl. P K S Mg Na Ca Cu B Mn Zn Se Vægt-
fylde**

Bemærkninger

 
YaraBela®

YaraBela® SULFAN®  *) 24,0 12,0 12,0 6,0 0,5 1,05 Moderat til højt indhold af S. Anvendes sammen med husdyrgødning i mange 
afgrøder som korn, kløvergræs og raps eller til proteingødskning i brødhvede.

YaraBela® AXAN®  *) 27,0 13,5 13,5 3,7 0,6 1,01 Gødskning af korn sammen med husdyrgødning eller YaraMila.

YaraBela® EXTRAN® 27,0 13,3 13,7 2,4 1,05 Kalkammonsalpeter - til afgrøder hvor S-tilførslen er sikret ad anden vej. Sikrer 
afgrødens Mg-forsyning samt vedligeholder jordens Mg-niveau.

YaraBela® SELEN® 25,0 12,8 12,2 4,0 1,5 0,0015 1,06 Specialgødning indeholdende selen til gødskning af græsmarker. Gødskning 
med selen øger indholdet af let fordøjeligt organisk selen i græsset.

YaraBela® ASN *) 26,0 19,0 7,0 14,0 0,3 1,05 Ammoniumsulfat-baseret kvælstofgødning der anvendes til dyrkning af vinterraps 
og andre afgrøder med et stort behov for svovl. Forsurende virkning.

 
YaraMila® NPK

YaraMila® RAPS 17,0 10,2 6,8 4,6 3,3 10,0 4,0 1,2 0,15 1,10 Udviklet til raps. Højt indhold af P, S, Mg og B. Giver optimal etablering i efter-
året og forbedret overvintringsevne.

YaraMila® 18-4-14 m. Mg, S, B 18,0 10,8 7,2 3,6 2,1 13,6 3,0 1,0 0,02 1,10 Ideel som startgødning i vintersæd. Desuden ideel til vårbyg med høje udbytter 
og hvor halm fraføres.

YaraMila® 21-3-10 m. Mg, S, B 20,6 11,6 9,0 2,6 1,9 9,6 3,6 1,0 0,02 1,03 Fuldgødskning af vår- og vintersæd samt græs på jorder med middel til høj gød-
ningsstatus. Indholdet af Mg og B opretholder jordens niveau af disse næringsstoffer.

YaraMila® 21-4-10 m. S, B *) (NYhEd) 20,6 12,1 8,5 3,6 2,5 9,6 2,6 0,6 0,02 1,03 Fuldgødskning af vår- og vintersæd samt græs på jorder med lav til middel 
gødningsstatus eller ved stor bortførsel pga. høje udbytter. Se omtale.

YaraMila® 22-3-8 m. S *) (NYhEd) 21,6 12,4 9,2 2,6 1,8 7,6 2,6 0,9 1,02 Fuldgødskning af vår- og vintersæd samt græs på jorder med høj gødningsstatus.

YaraMila® 26-3-4 m. S, *) 25,6 14,3 11,3 2,6 1,8 3,6 3,6 0,6 1,10 Kvælstofrig NPK-gødning. Kan anvendes på velgødede arealer eller som 
supplement til husdyrgødning med lavt indhold af P og K.

 
YaraMila® NK/NP

YaraMila® 25-0-7 m. S, B *) 25,0 13,8 11,2 7,0 4,0 0,3 0,02 1,05 Velegnet som erstatning for en NS-gødning, fx på arealer med behov for ekstra 
tilførsel af K eller i kombination med svinegylle, med lavt indhold af K.

YaraMila® MAJS 18,6 11,6 7,0 7,6 5,3 5,7 2,3 0,06 0,10 1,06 Startgødning til majs. Højt indhold af nitratkvælstof, fosfor, magnesium, bor og 
zink giver optimal startvirkning.

YaraMila® Special NPK

YaraMila® 14-3-15 m. Mg, S, B, Cu 14,0 8,3 5,7 3,0 2,4 15,0 10,0 2,5 0,05 0,02 1,15 Udviklet specielt til kartofler. Klorfattig, også velegnet i gartneriafgrøder.

YaraMila® 15-4-8 m. S, B, Na, Mn *) 15,0 8,7 6,3 3,6 3,1 8,0 2,0 0,9 8,0 0,10 0,6 1,15 Natriumholdig gødning udviklet til sukkerroer. Har et højt indhold af B. Ind-
holdet af Na sikrer udbytte og et højt sukkerindhold.

YaraMila® 20-2-12 m. S, B, Se 20,0 10,5 9,5 2,0 1,2 12,0 3,0 0,02 0,0015 1,05 Græsmarksgødning med selen. Ved at gøde med selen øges mængden af 
organisk selen i foderet.

YaraMila® 21-4-7 m. S *) 20,6 12,7 7,9 3,6 2,2 6,6 3,0 0,9 1,10 Maksimalt 16% N som NH4NO3. Ikke krav om gødningsregnskab.

YaraMila® 23-3-6 m. Mg, S, B, Mn, Zn 22,6 12,7 9,9 3,0 1,8 6,0 6,0 1,0 0,05 0,3 0,05 1,10 Udviklet til juletræer. Klorfattig.

 
YaraLiva®

YaraLiva® TROPICOTE® 15,5 1,1 14,4 18,8 1,10 Letopløselig og hurtigvirkende nitratgødning - også under tørre forhold. Højt 
indhold af Ca. Ideel til frugt- og bærkultur samt kartofler. Klorfattig.

YaraLiva® NITRABOR™ 15,4 1,3 14,1 18,5 0,3 1,10 Letopløselig og hurtigvirkende nitratgødning også under tørre forhold. Højt  
indhold af Ca. Ideel til grønsager, frugt- og bærkultur samt kartofler. Højt 
borindhold. Klorfattig. 

  
Indhold angivet i vægtprocent
 * Mg ikke deklareret
 ** Løs vægt +/- 0,05 kg/l. (For korrekt indstilling af spreder henvises til spredeproducenternes vejledning til bestemmelse af vægtfylde) 

    



6   © Yara

Planteanalyser er et øjebliksbillede af plantens indhold af 
næringsstoffer. Analyserne siger noget om, hvor meget 
planten har været i stand til at optage af de enkelte 
næringsstoffer indtil tidspunktet for udtagning.

På baggrund af den information kan man afgøre om alt er, 
som det skal være, eller om der skal foretages en korrektion 
af en eller fl ere næringsstofmangler.

Planteanalyserne kan bla. anvendes på følgende måder: 

1. Kontrol af gødningsplanen. Analysen beskriver 
afgrødens tilstand for at kunne justere tildelingen af 
de næringsstoffer, der tilføres i indeværende eller 
kommende sæson.

2. Pletanalyse, med det formål at fi nde årsagen til dårlig 
vækst i et område af marken.

De afgrødespecifi kke mikronæringsstofprodukter i YaraVita 
serien er specielt sammensat til at dække den enkelte af-
grødes næringsstofbehov/mangler.

YaraVita GRAMITREL er f.eks. afstemt til korn og er sam-
mensat af kobber, mangan, zink og magnesium, som 
planteanalyser i Danmark viser, at der ofte er behov for i 
kornafgrøder. Ofte er der en samtidig mangel på disse næ-
ringsstoffer, se fi guren til højre.

På samme måde er YaraVita BRASSITREL PRO sammen-
sat af de næringsstoffer, der oftest er behov for i raps. Dette 
gælder alle de afgrødespecifi kke produkter.

YaraVita®

Planteanalyser

YaraVita produkterne har en meget stor regnfasthed og er 
blandbare med de fl este planteværnsprodukter. Blandbar-
heden er testet af Yara og kan ses via www.tankmix.com. 

Formuleringen af YaraVita produkterne gør, at nærings-
stofferne optages hurtigt gennem bladene og en evt skjult 
mangel vil hurtigt kunne afhjælpes.

Brug af bladgødskning er en god måde at sikre afgrøden op-
timale betingelser for at kunne levere et maksimalt udbytte.

Se mere om YaraVita produkterne på www.yara.dk

Handelsnavn N P K Mg B Cu Mo Mn Zn Ca Bemærkninger

Afgrødespecifi kke

YaraVita® BRASSITREL® PRO 69 70 60 4 70 89 Udviklet til korsblomstrede afgrøder 
såsom raps*

YaraVita® GRAMITREL® 64 150 50 150 80 Udviklet til korn* 

YaraVita® ZEATREL™ 192 62 40 46 Udviklet til brug i majs *

YaraVita® KOMBIPHOS™ 192 62 40 10 5 Udviklet til kartofl er**

YaraVita® SENIPHOS® 30 135 40 Anvendes i frugt- og bærkulturer***

Singleprodukter

YaraVita® BORTRAC® 150 150 Bor

YaraVita® CALTRAC®  560 69 3 31 400 Calcium

YaraVita® COPTRAC® 500 Kobber

YaraVita® MAGTRAC® 69 300 Magnesium

YaraVita® MANTRAC® PRO 69 500 Mangan

YaraVita® ZINTRAC® 18 700 Zink

Specialprodukter

ACTISIL 22 0,6 % silicium. Styrker planten

Fabrikskode            Produktionssted

GLO Glomfjord, Norge

POR Porsgrunn, Norge

RSK Rostock, Tyskland

SVI/KOK Siilinjärvi, Finland

UKI Uusikaupunki, Finland

SLU Sluiskil, Holland

TET Tertre, Belgien

MON Montoir, Frankrig

 * Bruges forebyggende, ved konstateret mangel eller når afgrøden er stresset, f.eks. ved kraftig vækst eller i et koldt forår
 ** Øger antallet af knolde og/eller udbyttet 
 *** Forbedrer kvalitet og lagringsegenskaber

Gram per liter

Indstilling af spreder

Type

21-3-10 m. Mg, S, B
25082013 UKI

Sporbarhedskode

Vores gødninger bliver produceret på fl ere forskellige fabrik-
ker i Europa. Alle lever de op til vores høje kvalitetskrav, 
men deres fysiske egenskaber kan være forskellige fra fabrik 
til fabrik, hvorfor indstillingen af gødningssprederen kan 
afhænge af, hvor den enkelte gødning er produceret.

Når du skal vælge spredetabel for en af vores gødninger, 
skal du derfor være opmærksom på hvilken fabrik, den er 
produceret på.

Eksempelvis kan YaraMila 21-3-10 m. Mg, S, B være 
produceret på vores fabrik i Glomfjord (Norge), Porsgrunn 
(Norge) eller på vores fabrik i Uusikaupunki (Finland), som 
anvender forskellige produktionsmetoder. Således kan ind-
stillingen af spredere være forskellig for de tre gødninger. 

Du fi nder oplysning om produktionssted på sækken. Se 
mere om de forskellige produktionsanlæg på www.yara.dk 

Har du brug for at vide den nøjagtige rumvægt til indstilling 
af sprederen, henviser vi til spredeproducenternes anvisning.

I alt 1981 prøver (udtaget fra 2007 – 2013) på vilkårlige jordtyper. Som det 
ses af fi guren er der ofte mangel på mere end et næringsstof.

• 79 % af alle prøver har mindst en mangel
• 31 % af prøverne har kun mangel på et næringsstof
• 48 % af prøverne har mangel på to eller fl ere næringsstoffer

Mangan

Zink

Kobber

259 252
154

328

325

142

112

Antal planteprøver fra danske kornafgrøder, hvor plante-
analyse viste mangel på næringsstoffer:

Planteanalyser kan bestilles direkte i vores webshop, som 
du fi nder på www.yara.dk

Fabrikskode



Yara danmark Gødning A/S
Vesterballevej 27 
dK-7000 Fredericia
Tlf.: +45 79 22 33 66
www.yara.dk

Dit Agronomiteam

Jesper Juul Ulnitz, Afdelingsansvarlig

Mobil: +45 50 75 33 60
E-mail: jesper.juul.ulnitz@yara.com

Kristian Nielsen, Jylland

Mobil: +45 22 82 62 00
E-mail: kristian.nielsen@yara.com

Anders Christiansen, Sjælland, Øerne og Fyn

Mobil: +45 27 40 89 33
E-mail: anders.christiansen@yara.com

Steen Aarup, YaraVita

Mobil: +45 22 83 44 00
E-mail: steen.aarup@yara.com


