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YaraMilaTM CROPCARE
Yara megoldások kertészetben, klórmentes szilárd kijuttatással



A YaraMila™ Cropcare klórmentes, 
mikorelem tartalmú, melegen granulált 
komplex műtrágyacsalád. Használatukat 
minden klórra érzékeny, igényes kultúrá-
ban javasoljuk.

A YaraMila™ Cropcare műtrágyák 
használatának előnyei:
• Klórmentesek, így a leginkább klórér-
zékeny kertészeti kultúrákban is ered-
ményesen használhatók.
• Magas hatóanyag tartalommal rendel-
kező, mikroelemekkel kiegészített műt-
rágya, harmonikus ellátásra alkalmasak.
• Egy menetben a legegyenletesebb 
kijuttatást teszik lehetővé.
• Eltérő összetétellel, irányított pótlásra 
alkalmasak a növény igénye és a talaj 
ellátottsága alapján is.
• Nagy hatékonyságúak, gyorsan meg-
kezdődő oldódásuk miatt fejtrágyaként 
is kiválóak.
• Javítják a növény kondícióját, ellenálló
képességét, a virágképződést, kötődést,
termés minőséget.

A YaraMila™ Cropcare műtrágya 
család jellemző tulajdonságai:
A YaraMila™ Cropcare műtrágyák 
klórmentes, magas mikroelem tartal-
mú, speciális termékek. A kertészeti 
növények többsége klórérzékeny, vagyis 
klórtartalmú műtrágya kijutattása 
ezeknéla növényeknél jelentős meny-
nyiségi ésminőségi veszteséget okoz. A 
kompletttápanyag-ellátással a növény 
életfolyamataihozszükséges makro- és 

mikroelemekegyaránt rendelkezésre 
állnak. A kertészeti növények, különösen 
ahibridek klórérzékenysége meghatá-
rozó,ezért nem mindegy, milyen típusú 
műtrágyátválasztunk az intenzív tá-
panyagellátáshoz.

Erősen klórérzékeny növények:
uborka, dinnye, hagyma, paprika, 
cékla,piros ribizli, cseresznye, köszméte, 
szamóca,gerbera, krizantém.

Kissé klórérzékeny növények:
burgonya, paradicsom, káposztafélék,fe-
jes saláta, alma, meggy, szőlő, szilva,őszi-
barack, fekete ribiszke, rózsa, szegfű.

Magas hatóanyagtartalom
Magas hatóanyagtartalmuk miatt keve-
sebbmennyiséget kell tárolni, mozgat-
ni,és kiszórni. A tápelemek 90%feletti 
feltáródása teljes hatékonyságotnyújt, 
így nem terheljük a környezeteta növé-
nyek számára nem felvehetővivőanya-
gokkal. A YaraMila™ Cropcareekkör-
nyezetbarát alapanyagokbólkészülnek. 
A Yara különös gondot fordíta gyártás 
során felhasznált alapanyagokminőségé-
re, tisztaságára.

Egyenletes, egymenetes kijuttatás
A 2-4 mm közötti (részarányuk 90% 
feletti),egyenletes méretű granulátu-
mokpormentesek, összetételük teljesen 
azonos,így minden szemcse ugyanazt 
azellátást biztosítja a növények szá-
mára. Egy menetben 10 létfontosságú 
tápelemkerül ki. Az azonos szemcse-
méret azegyenletes szóráskép alapvető 
feltétele.

Nagy hatékonyság, 
irányított tápanyagellátás
A YaraMila™ Cropcare műtrágyák aned-
vességtartalom függvényében 1-1,5hó-

naptól 4-5 hónap alatt 90% felettfel-
táródnak, ezért megfelelő öntözésvagy 
csapadék mellett kiválóak fejtrágyázás-
rais. Megosztott kezelésselfolyamatos, 
irányított ellátást valósíthatunkmeg a 
YaraMila™ Cropcaretechnológiával. A 
megosztott kezeléssela műtrágyázás 
hatékonysága,okszerűsége lényegesen 
javítható,optimalizálható. A folyama-
tos ellátásontúl a tenyészidőszakban 
korrekciókat isvégrehajthatunk. A szilárd 
kijuttatásúműtrágyák közül a megfelelő 
gyorsasággaloldódók és a magas oldha-
tósággalrendelkező klórmentes YaraMi-
la™ Cropcare műtrágya család tagjai 
jelenthetnekmegnyugtató megoldást.

Harmonikus ellátás
A YaraMila™ Cropcare műtrágyákbana 
melegen granulált technológiának-
köszönhetően minden granulátum-
minden tápelemet azonos összeté-
telbentartalmaz. Kiváló oldhatóságuk 
miattnövekszik a növények tápanyag-
felvétele,a harmonikus ellátás követ-
keztébensokkal ellenállóbbak lesznek 
a kedvezőtlenkörnyezeti tényezőkkel, 
az időjárásiszélsőségekkel és károsí-
tókkal szemben. Fokozódik a növények 
stressztűrőképessége. A mikroelemes 
komplexek a növényekfejlődéséhez 
nélkülözhetetlen tápelemeketteljes 
ellátással, harmonikus összetételben 
tartalmazzák és biztosítjáka növényeink 
számára. Csak harmonikustápanyagel-
látás mellett várhatjuk el anövények jó 
kondícióját, zavartalan fejlődését,virág-
képződését, jobb kötődését,és a termés 
magasabb minőségét. A komplett 
ellátással megelőzhetőka mikroelem 
hiányok és az élettanibetegségek. 
Javul a termés biztonságaés a termés 
minősége, ami segíti atermelőket, hogy 
a piac megnövekedett elvárásainak 
megfeleljenek.

YaraMila™ Cropcare 

kezelési lehetőségek
Alaptrágyázás teljes felületen: szabad-
földikultúrákban 30-35 cm, hajtatásban 
25-30 cm mély bedolgozással. Alaptrá-
gyázás sorkezeléssel: bakhátastermesz-
tésben a sekélyen bedolgozottműtrágya 
összehúzásával, vagy ültetvényeksorra 
juttatásával. Fészektrágyázás: ültető 
gödörben, illetvefészekben elkeverve 
a gyökérzónaalatt starterként és tar-

talékként. Startertrágyázás: sekélyen 
bedolgozvaa tejes felületen ültetés vagy 
vetéselőtt, vagy a vetéssel egy menet-
ben asorok mellé adagolva. Fejtrágyá-
zás: a tenyészidőben teljesfelületen, 
vagy a sorok mellé adagolva,sekélyen 
bedolgozva az öntözések előtt.

YaraMila™Power 11-22-16

Minden intenzív kultúra indítására 
vetés,vagy ültetés előtt, sekélyen 
bedolgozva,hajtatásban és intenzív 
szabadföldi termesztésbenis. Kiemelten 
a paprika, paradicsom,uborka, káposzta-
félék, faiskola,dísznövények és intenzív 
gyümölcsösök.

YaraMila™Cropcare 8-11-23

(kálium túlsúlyos)
Általános alaptrágyázásra és minőségja-
vító,érésgyorsító fejtrágyázásra aszabad-
földi öntözött és hidegen hajtatott,nagy 
káliumigényű kultúrákban. Kiemelten a 
paradicsom, burgonya,görög és sárgad-

innye, fűszerpaprika,dohány, gyümölcs és 
szőlőtelepítés,alma, bogyósok és szőlő.

YaraMila™Cropcare 11-11-21, 12-11-18
Elsősorban a csepegtetve tápoldatozott-
kultúrák minőségi alaptrágyái hajta-
tásbanés szabadföldön. Kiemelten a 
palántázott, tenyészidőszakbantápolda-
tozott zöldségfélék,intenzív gyümölcsök 
és dísznövények,örökzöldek és pázsitok. 
Palántanevelőés balkonláda földkeveré-
keibe.

YaraMila™ Cropcare 23-7-7

Intenzív növekedés serkentésére, a 
termésmennyiségének javítására fejlesz-
tettkomplexek. Kiemelten a nitrogénigé-
nyes szabadföldipaprika, konzervuborka, 
saláták,káposztafélék, levélzöldségek, 
pázsités örökzöldek fejtrágyázásá-
ra, illetvemegosztott kezeléseknél a 
gyökeresedésutáni növekedést serkentő 
fejtrágyázásraminden intenzív kertésze-
titechnológiában.

A YaraMila™ Cropcare műtrágyacsalád termékei
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YaraMila™ Cropcare 11-11-21 11 4,4 6,6 11,0 21,0 2,6 25 0,05 0,03 0,08 0,25 0,002 0,04

Kiszerelés: 5 kg, 40 kg
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YaraMila™ Cropcare 23-7-7 23 9,9 13,1 7,0 7,0 1,7 15 0,05 0,3 0,05

Kiszerelés:40 kg
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YaraMila™ Complex 12-11-18 12 5 7 11 18 2,7 20 0,015 0,2 0,02 0,02

Kiszerelés:40 kg
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YaraMila™ Cropcare 8-11-23 8 5,4 2,6 11 23 4,2 29 0,05 0,05 0,25

Kiszerelés:40 kg
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YaraMila™ Power 11-22-26 11 8 3 22 16 13

Kiszerelés:40 kg


