
Pga	uroligheter	i	verdensmarkedet	og	en	redusert	
produksjon	hos	Yara,	vil	vi	ikke	være	
leveringsdyktige	på	alle	gjødselslag.	De	som	Yara	er	
tryggest	på	at	de	kan	levere	fremover	er	25-2-6	og	
kalksalpeter,	de	andre	er	begrenset	lagervare.	
	
	
YaraMila	FULLGJØDSEL	25-2-6	
Svovelrik Fullgjødsel med høyere innhold av nitrogen og lavere innhold av 
fosfor og kalium enn noen annen Fullgjødsel. 
 
Anbefales bare til ensidig planteproduksjon på jord i meget god fosfor- og 
kaliumtilstand. Kan brukes på eng i kombinasjon med husdyrgjødsel eller kaliumrik 
Fullgjødsel om våren. 
 
Kornform: Prillet/granulert 
 

YaraMila	FULLGJØDSEL	22-3-10	
YaraMila Fullgjødsel 22-3-10 er en nitrogenrik Fullgjødsel med lavt innhold av 
fosfor og moderat innhold av kalium. 
 
Mest brukt til korn og oljevekster på jord i middels til god næringstilstand på 
Østlandet og deler av Trøndelag. Også aktuell til gras på middels næringsrik jord. 
 
Kornform: Granulert 
 

YaraMila	FULLGJØDSEL	20-4-11	
En Fullgjødsel med relativt høyt innhold av fosfor og moderat innhold av 
kalium. 
Til korn og oljevekster på middels næringsrik jord. Spesielt velegnet til grunngjødsling 
i kombinasjon med delgjødsling med Kalksalpeter™ eller annen N-gjødsel i 
vekstsesongen. 
- På skifter der man hvert år høster store avlinger. 
- Næringsfattig jord, fordi kornet responderer bra på tilstrekkelig mengder fosfor og 
kalium på slike jordtyper. 
- Fullgjødseltypen er tilpasset presisjonslandbruk med bruk av Yara N-Sensor. 
 
Til eng er gjødseltypen egnet til vårgjødsling på fosforfattig jord der en ikke bruker 
husdyrgjødsel. 



 
Kornform: Granulert 
 

YaraMila	FULLGJØDSEL	12-4-18	mikro	
Fullgjødsel 12-4-18 mikro er en klorfattig Fullgjødsel med høyt innhold av 
fosfor, kalium, kalsium, magnesium og svovel. Inneholder i tillegg 
mikronæringsstoffene bor, mangan og sink. 
Beregnet på poteter og klorømfintlige hagebruksvekster. Ved lave P-AL-verdier i jord 
bør en supplere med OPTI -P™ 0-20-0 eller OPTI -START™ 12-23-0. 
 
Kornform: Granulert 
 
 

YaraBela	OPTI-NS	27-0-0	(4S)	
Ammoniumnitrat med kalsium, magnesium og svovel. 
Spesielt egnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel, med 
tanke på å supplere N-tilførselen og dekke et normalt svovelbehov der behovet for P 
og K er dekket av husdyrgjødsla 
 
Kornform: Granulert 
 
 
 
 

YaraBela	SULFAN	24-0-0	(6S)	
Ammoniumnitrat basert nitrogengjødsel med kalsium, magnesium og et høyt 
innhold av svovel. 
Spesielt egnet til gjødsling av eng og korn i kombinasjon med husdyrgjødsel, og der 
S-behovet generelt er stort, mens P- og K-behovet er dekket. Det høye 
svovelinnholdet gjør også produktet til et godt alternativ ved delgjødsling av 
oljevekster. 
 
Kornform: Granulert 
 

YaraLiva	KALKSALPETER	(TROPICOTE)	
Kalksalpeter er en nitrogengjødsel med et høyt innhold av vannløselig kalsium. 
 
Nitrogenet foreligger hovedsakelig som nitrat, en nitrogenform som tas direkte opp av 
plantene. Kalksalpeter™ har et høyt innhold av vannløselig kalsium, og har en positiv 
kalkvirkning tilsvarende ca. 1 kg kalsiumoksid (CaO) pr. kilo tilført nitrogen. Benyttes 
til delgjødsling i flere vekster sammen med Fullgjødsel, OPTI-NK eller husdyrgjødsel. 
 
Kornform: Prillet/granulert 
 


