
 

  

 

Klorfattig grundgödsel till potatis, grönsaker, 

frukt och bär med större kvävebehov. 
 
Rekommendationer 

 

Potatis och grönsaker 

ProMagna 11-5-18 är anpassad för grundgödsling till 

potatis och grönsaker med stort kvävebehov. Det 
fullständiga och balanserade näringsinnehållet ger grödan 

en mycket god tillväxtstart och utveckling. 

I de flesta fall är det lämpligt att dela på kväve- och/eller 

kaliumgivan, speciellt på lätta jordar. Komplettering görs 

då lämpligen med Unika Calcium, Unika Kali, Nitrabor 
och/eller Kalksalpeter. 

 

Produktfördelar 

 Komplett och balanserat näringsinnehåll 
Innehållet av makro- och mikronäring ger en 

välbalanserad tillförsel och minskar risken för 

tidiga växtnäringsbrister då rotsystemet är 

outvecklat och jorden är kall. 

 Hög halt vattenlösligt magnesium 

Grödan kan endast ta upp magnesium i 

vattenlöslig form. Magnesium påverkar 
lagringskvaliteten och behöver hela tiden vara i 

balans med kaliumtillgången. De höga kalium-

givorna gör att det är extra viktigt med god 

tillgång till magnesium. 

 Hög manganhalt säkerställer grödans tidiga 
behov 

Manganbrist förekommer ofta på luftiga jordar 

med högt pH och när rotsystemet är outvecklat. 
Mangantillförseln genom ProMagna minskar 

risken för manganbrist under tidiga stadier då 

bladgödsling inte fungerar på grund av för liten 

bladyta. 

 
 

 

Forts. nästa sida 

 

 

Näringsinnehåll                                 Volymvikt 

Totalkväve (N) 

  varav nitratkväve 

 ammoniumkväve 

 11,0 

 4,4 

 6,6 

Fosfor (P) 

  varav vattenlöslig 

 4,6 

 3,5 

Kalium (K)  17,6 

Magnesium (Mg) 

  varav vattenlöslig 

 1,6 

 1,1  

Svavel (S)  10,0 

Bor (B)   0,05 

Järn (Fe)   0,08 

Koppar (Cu)   0,03 

 
Mangan (Mn)   0,25 

Molybden (Mo)   0,002 

Zink (Zn)   0,04 

 

Volymvikt: 1,2 kg/liter Klorfattig: <1 % klor (Cl) 
Fysikalisk form: Granulerad 

Emballage:  25 och 750 kg säck 
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 Hög kaliumhalt 

Potatis har ett mycket stort kaliumbehov. Vid 
höga skördar är det extra viktigt att försörja 

grödan med tillräcklig mängd kalium för att 

undvika skördereduktion och försämrad 

knölkvalitet. 

 Garanterat låg kadmiumhalt 
ProMagna 11-5-18 omfattas av Yaras  

4-punktsgaranti vilket bl a innebär att produkten 

innehåller högst 12 mg Cd/kg P. En låg kadmium-
halt är extra värdefull ur konsumentsynpunkt i 

baslivsmedel som potatis, grönsaker, frukt och 

bär. 

 

ProMagna 11-5-18 omfattas av: 
 

 
 

 

 

 

Denna information bygger på de erfarenheter Yara AB har om produkten. Alla rekommendationer är avsedda som en hjälp och måste anpassas till lokala förhållanden. 
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