
YaraLivaTM

De kalksalpeter van Yara.

LANGER
VERS

Van binnen gezond, van buiten perfect

Yara’s kwaliteitsgarantie, een wereld
van verschil.
Z

Yara komt uit de oude Noorse woord “jardar”, wat gewas, vruchtbaarheid
en goede oogst betekent

Dankzij intensieve en voortdurende kwaliteitscontroles kunnen wij garanderen
dat onze producten, wereldwijd, aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. De
belangrijkste productielocatie in Porsgrunn is sinds 1993 ISO gecertificeerd.

Door onze wereldwijde aanwezigheid, nauwe betrokkenheid bij het gebruik van
meststoffen en het brede scala aan toepassingen van onze producten, bezit Yara
een schat aan ervaringen over het toepassen van meststoffen. Deze praktische
ervaring wordt gecombineerd met de wetenschappelijke kennis en onderbouwing
van gerenommeerde onderzoekers en instituten. Samen vormen zij de basis voor
de advisering door onze medewerkers. Zo kan de teler bij het gebruik van onze
meststoffen over de beste en meest actuele informatie beschikken.

Tevens is dit de basis voor voortdurende productverbetering en vernieuwing.
Hierdoor is het mogelijk om altijd te kiezen voor een meststof met een
samenstelling die direct aansluit op de behoefte van het gewas.

Als u voor Yara kiest kan de bemesting nooit een
probleem meer zijn.Een meststof is maar op

.
één manier te beoordelen:

het resultaat
Z
In YaraLiva meststoffen worden de belangrijkste voedingsstoffen nitraat en calcium
gecombineerd. Met name het feit dat deze calcium volledig wateroplosbaar is, en
daardoor direct beschikbaar is voor de plant, maakt deze producten uniek.

Calcinit is de oplosmeststof, Tropicote en Nitrabor zijn de strooimeststoffen.
Nitrabor bevat naast nitraat en calcium ook nog het zeer belangrijke spoorelement
borium. Deze combinatie van voedingsstoffen maakt dat de YaraLiva strooimeststoffen
zeer geschikt zijn voor over- en bijbemesting. De uitstekende productkwaliteit en de
daarbij behorende strooi eigenschappen van Tropicote en Nitrabor vormen nog een
extra argument voor het kiezen voor YaraLiva kalksalpeter.
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Deze brochure is samengesteld met de
huidige kennis van zaken. Elk advies is
bedoeld als richtlijn en moet aangepast
worden naar omstandigheden. Yara
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade van enigerlei aard, voortvloeiend
uit de verstrekte informatie.
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YaraLivaTM

BETERE KWALITEITVAN BUITEN PERFECTVAN BINNEN GEZOND

YaraLiva kalksalpeter meststoffen zijn de sleutel tot een
hoogwaardig en goed verkoopbaar eindproduct.

Het eindresultaat is een gezond product dat langer
te bewaren is en minder gevoelig is voor
beschadiging of ziekte...

...producten die aantrekkelijker, kleurrijker,
en uitnodigend zijn om in te bijten, maar ook
nog eens zeer voedzaam zijn.

Z
YaraLiva bevat drie belangrijke componenten: direct beschikbaar
nitraatstikstof, wateroplosbaar calcium en eventueel borium.

De directe beschikbaarheid van deze voedingsstoffen levert een
belangrijke bijdrage aan een ongestoorde, evenwichtige,
groei van het gewas. Dankzij deze evenwichtige
ontwikkeling wordt een gezond gewas gevormd
met een grote natuurlijke weerstand tegen ziekten.

Al deze factoren helpen mee het beste
eindresultaat te bereiken. Dit geldt voor alle
gewassen, zowel voor groenten en bloemen, als
voor bollen en knollen alsmede sierplanten
en fruit.

Ca Calcium N Stikstof B Borium

Productkwaliteit Goede opbrengst Betere vruchtvorming

YaraLiva levert
YaraLiva meststoffen zijn beschikbaar
in drie formules voor een brede
inzetbaarheid.

Geproduceerd als een gelijkmatige
granule en prill, behoren ze tot de beste
kwaliteit kalksalpeter die beschikbaar
is.

Dit betekend dat u zeker bent dat u een
uniform product toepast waardoor het
gewas een constante productiekwaliteit
levert.

Bij het strooien zorgt de hardheid van de
korrel er voor dat deze niet breekt en dat
er een gelijkmatig strooibeeld ontstaat.

In de grond lossen de korrels snel op en
is de voeding direct beschikbaar. Dit
zorgt voor optimale groei.

YaraLiva Calcinit is eveneens een product
van homogene kwaliteit. Het product is
volledig wateroplosbaar en te gebruiken

YaraLiva Calcinit

Onbeperkt

in de substraatteelt, zonder kans op
verstopping, en als bladvoeding.

YaraLiva producten bevatten geen
ballaststoffen waardoor ze onbeperkt
inzetbaar zijn.

Telers die YaraLiva meststoffen
gebruiken leveren de beste eind-
producten.

YaraLiva

YaraLiva Tropicote & YaraLiva
Nitrabor

YaraLiva meststoffen zijn er voor
verschillende toepassingen. Eén ding
hebben ze gemeen: Kwaliteit.

De moderne productie-eenheden en de
intensieve controles op de product-
kwaliteit (ISO gecertificeerd) zijn de
garantie voor de levering van top-
producten.

Het gebruik van deze producten is de
verzekering voor het beste eindresul-
taat: een top opbrengst.

Onze strooimeststoffen, YaraLiva
Tropicote en Nitrabor, zijn volledig
wateroplosbaar en worden beschermd
door een bijzonder efficiënte, speciaal
door Yara ontwikkelde, coating.

Dankzij de coating trekt het product
minder vocht aan tijdens de opslag en
het voorkomt kluit- en stofvorming.

YaraLiva levert

Nitraatstikstof voor:

Goede N-beschikbaarheid

Snellere groeireactie

Hoogste opbrengst

Grotere productie

YaraLiva levert

Borium voor:

Gezonde wortels

Goede bloem- en vruchtvorming

Sterke hergroei

Stevig, elastisch weefsel

Verbeterde vruchtkwaliteit

YaraLiva kalksalpeter meststoffen leveren:

Calcium voor:

Goede doorworteling

Ziektevrije groei

Stevige celwanden/weefsel

Verbeterde vruchtkwaliteit

Betere bewaring


