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YaraTera SUBSTRAFEED AMNITRA (18 w/w % N) 
 
Ett flytande, klorfattigt gödselmedel, som innehåller kväve 
(N), 50 % i nitratform och 50 % i ammonium-form. 
Produkten innehåller 90 gram NO3 -kväve/kg och 90 gram 
NH4-kväve/kg. Specifika vikten är 1,24 kg/liter. Detta 
gödselmedel är speciellt lämplig för gödselvattning. 
 
Allt beroende på kultur, jord eller substrat rekommenderar 
Yara en giva på 5-20 % av kvävebehovet som 
ammoniumkväve. YaraTera SUBSTRAFEED AMNITRA 
används först og främst för att stabilisera pH i rotzonen. 
Stabilt pH på rätt nivå säkrar god skörd och kvalitet. För 
hög nivå av ammoniumkväve är skadligt för 
rotutvecklingen. I för stora mängder verkar ammonium 
också antagonistiskt på upptaget av kalcium och 
magnesium. Ammonium bör inte ges under syrefattiga 
förhållanden, eller när växterna växer mycket långsamt (t. 
ex. småplantor). Tas inte ammonium upp tillräckligt fort, 
kan det förvandlas till nitrit, som är ett växtgift! 
 
YaraTera SUBSTRAFEED AMNITRA kombineres efter 
behov med bl. a. YaraLiva CALCINIT eller andra enkla 
gödselmedel. 
 
Levereras i 20 liters dunkar med 36 dunkar (720 l) per pall. 
 

Näringsinnehåll Viktsprocent 
Totalkväve (N) 18,2 
varav: nitrat (NO3-N) 9,1 
ammonium (NH4-N) 9,1 

 
 
 Volymvikt: 1,24 kg/liter 
 Fysisk form:  flytande 
 Emballage:  20 liters dunk 
 Lagring:  skyddas mot frost 
 Logistik: inte farligt gods 
 

 
 

 
 
 
Gödslingsråd och blandningsförhållande 
 
YaraTera SUBSTRAFEED AMNITRA blandas i samma 
stamlösningskärl som YaraTera CALCINIT. Bör inte 
blandas med mikro eller YaraTera KRISTALON. 

 
OBS! Väteperoxid får aldrig blandas i samma 
stamlösningskärl som ammoniumnitrat! 

 
Fördelar 
 Flytande, lätt att använda 
 Enhetlig kvalitet 
 Lättlöslig 
 Innehåller lättupptagligt ammoniumkväve 
 Ger optimal justering av pH i rotzonen 

 

 
 

Få hjälp med ditt gödslingsrecept! 
 

 
 
 

YaraTera™ SUBSTRAFEED™ AMNITRA™ 

Vi utarbetar gärna gödslingsrecept åt dig. 

Niels Holmenlund – rådgivare, näringsbevattning 

+45 22 21 93 05 
E-post: niels.holmenlund@yara.com 


