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LISTĂ DE PREȚURI 2021

ÎNGRĂȘĂMINTE COMPLEXE  
NPK NPKC

PRODUS
SUBSTANȚĂ ACTIVĂ /  

PRODUCĂTOR

AMB. 
LT, KG, 

BUC
OMOLOGĂRI DOZĂ / HA

CONCENTRAȚIA

PREȚ 
FĂRĂ 

TVA LEI 
/ LT, KG, 

BUC

YaraMila 
8-24-24 

8.24.24

5% SO3 + 
0,01% B + 
0,1% Fe + 

0,01% Mn + 
0,01% Zn

Este un îngrășământ mineral complex de maximă calitate cu solubilitate ridicată care 
poate fi utilizat cu succes la toate culturile de câmp pentru fertilizarea de bază din 
toamnă sau primăvară, cu un bun conținut de oligoelemente destinate fertilizării de bază 
sau odată cu însămânțatul, dar poate fi de asemenea utilizat pentru fertilizarea culturilor 
în timpul sezonului de creștere. Se utilizează pe soluri slab/mediu aprovizionate cu fosfor 
şi potasiu. 

100-250 kg/ha
La 

cerere 

YaraMila 
16-27-7 

16.27.7 5% SO3 + 
0,1% Zn

Este un îngrășământ mineral complex de maximă calitate, cu solubilitate ridicată, care 
poate fi utilizat cu succes la culturile de câmp pentru fertilizarea de bază din toamnă sau 
primăvară, cu un conținut de oligoelemente destinate fertilizării de bază sau odată cu 
însămânțatul. Se recomandă la fertilizarea de bază a păioaselor de toamnă, sau ca starter 
la culturile de primăvară mai ales pe un sol slab/mediu aprovizionat cu fosfor, respectiv 
bine aprovizionat cu potasiu, fiind soluția cea mai bună în caz de utillizare a dozei 
corespunzătoare. Nu necesită amendamente cu azot suplimentar în toamnă.

100-250 kg/ha
La 

cerere 

YaraMila 
7-20-28 7.20.28

7,5% SO3 + 
2% MgO + 
0,02% B + 
0,1% Fe + 

0,03% Mn + 
0,02% Zn

Este un îngrășământ mineral complex de maximă calitate cu solubilitate ridicată care 
poate fi utilizat cu succes la culturile de câmp pentru fertilizarea de bază din toamnă sau 
primăvară, cu un conținut de oligoelemente destinate fertilizării de bază sau odată cu 
însămânțatul. Se recomandă la fertilizarea de bază a culturilor cu necesar ridicat de potasiu 
precum rapița, Floarea-soarelui, Porumb, cultivate pe un sol slab/mediu aprovizionat cu 
fosfor, respectiv slab aprovizionat cu potasiu. Conţine o gamă completă de oligoelemente 
necesară dezvoltării rapide a plantelor în stadiul de răsărire și creștere intensivă.

100-250 kg/ha
La

cerere 

YaraMila 
14-14-21 14.14.21

6,25% SO3 + 
0,7% MgO +

 0,02% B 

Este un îngrășământ mineral complex cu solubilitate ridicată care poate fi utilizat cu 
succes la culturile de câmp pentru fertilizarea de bază din toamnă sau primăvară. Se 
utilizează pe soluri mediu respectiv bine aprovizionate cu fosfor şi potasiu. Se poate aplica 
prin împrăștiere într-o singură trecere sau odată cu semănatul. Recomandat culturilor de 
Cereale de toamnă sau Rapiță, precum și a culturii de Porumb din primăvară.

100-250 kg/ha
 La 

cerere 

YaraMila 
9-12-25 9.12.25

6,5% SO3 + 
2% MgO + 

0,2%B

Este un îngrășământ mineral complex cu solubilitate ridicată care poate fi utilizat cu 
succes la culturile de câmp. Se utilizează pe soluri mediu/bine aprovizionate cu fosor şi 
slab aprovizionate cu potasiu. Datorită compoziţiei se utilizează în general ca fertilizant de 
bază la Cereale, Rapiţă, dar şi la fertilizarea culturilor de Floarea-soarelui şi Porumb. Se 
poate aplica prin împrăștiere într-o singură trecere sau odată cu semănatul.

100-250 kg/ha
La 

cerere 

YaraMila 
Actyva 
18-11-13

18.11.13
6,5% SO3 + 
1,7% MgO + 

0,02% B

YaraMila Actyva este un îngrășământ complex cu un conținut ridicat de azot fabricat pe 
baza metodei de Nitro-fosforizare (Patent Yara) și care furnizează azot, fosfor și potasiu 
către plante. Azotul este 100% solubil și asimilabil, sub formă de nitrat (disponibil imediat) 
și amoniacal (disponibil pe termen mai lung). Fosforul este, de asemenea cu grad mare 
de solubilitate, având o concentrație de 25% -30% de polifosfați. Polifosfații sunt o sursă 
de fosfor disponibil imediat și pentru mai mult timp, deoarece sunt mai puțin susceptibili 
la fixarea lor în sol. Polifosfații au de asemenea un efect de chelatare asupra anumitor 
micronutrienți în sol, ceea ce îi face mai accesibili plantei. Se recomandă utilizarea 
produsului la toate culturile de câmp, primăvara în momentul pornirii în vegetație a 
culturilor sau în primele faze de creștere. 

100-250 kg/ha
 La 

cerere 

Yara NP 
7-21-0 7.21.0 25% SO3 + 

2% MgO

Este un îngrășământ mineral complex cu solubilitate medie care poate fi utilizat la 
culturile de câmp pentru fertilizarea de bază din toamnă sau primăvară. Se utilizează pe 
soluri bine aprovizionate cu fosfor și foarte bine aprovizionate cu potasiu. Procentul 
ridicat de sulf face ca acest îngrășământ să devină accesibil plantelor în perioada de 
vegetație intensivă. Aplicarea sa va face prin împrăștiere și încorporare. 

100-250 kg/ha
 La 

cerere 

Yara NP 
19-17 19,17 4% MgO + 

15% SO3

Este un îngrășământ mineral complex cu solubilitate medie care poate fi utilizat la 
culturile de câmp pentru fertilizarea de bază din toamnă sau primăvară. Se utilizează pe 
soluri bine aprovizionate cu fosfor și foarte bine aprovizionate cu potasiu. Procentul 
ridicat de sulf face ca acest îngrășământ să devină accesibil plantelor în perioada de 
vegetație intensivă. Aplicarea sa va face prin împrăștiere și încorporare. 

100-250 kg/ha
 La 

cerere 

YaraBela 
Sulfan 24.0.0 15% sau 18% 

SO3

YaraBela Sulfan (N+S) este un îngrășământ granulat de calitate superioară, pe bază de 
azot granulat și sulf, disponibil tuturor plantelor. YaraBela Sulfan conține azot sub formă 
de azotat de amoniu. Plantele preferă azot în formă de azot nitric; prin aplicarea acestor 
forme, nutrienții sunt imediat disponibili pentru creșterea plantelor.  YaraBela SULFAN 
conține sulf din sulfat de calciu, care este foarte solubil și ajunge rapid la rădăcinile 
plantelor. Sulfatul de calciu nu reduce cantitatea de azot nitric disponibil în formulă, 
spre deosebire de sulfatul de amoniu. Conține azot sub formă nitrică imediat asimilat de 
plante și forma amoniacală cu efect prelungit. Acesta satisface nevoile de azot în timpul 
întregii dezvoltări a culturii. De asemenea, oferă sulf, asimilabil, esențial pentru calitatea 
cerealelor. Sulful are un efect sinergic în asimilarea altor nutrienți, favorizând dezvoltarea 
optimă a plantei. Contribuția celor două substanțe nutritive este fundamentală pentru 
a reglementa toate procesele biologice ale plantei și a crește conținutul de proteine, 
asigurând o dezvoltare sănătoasă și obținerea unui randament mai ridicat al culturii cu un 
potențial genetic mare.

100-250 kg/ha
 La 

cerere 


