
ВСИЧКО НЕОБХОДИМО 
ЗА РАСТЕНИЯТА В ЕДНА ГРАНУЛА

YaraMila™ 



В добавка към азота (N), фосфора (P) и калия 
(K), най – важните хранителни елементи за 
растенията, с YARA MILA ние получаваме и 
необходимите мезо и микроелементи като 
магнезий (Mg), сяра (S), бор (B), желязо (Fe), 
манган (Mn) и цинк (Zn).

Всички гранули на торовете YARA MILA са 
с хомогенен състав, нямат носещ филър, 
защото при производството им се прилага 
уникална химическа технология. Съдържат  
водоразтворими форми на всички елементи. 
YARA MILA дава уникална комбинация от 
полифосфати и ортофосфати, които са много 
по-лесно достъпни за растенията в сравнение с 
всички останали форми на фосфор, предлагани 
на торовия пазар.

YARA MILA, ЛЕСНО пРИЛОжЕНИЕ 
С ВИСОКА ЕфЕКТИВНОСТ

Гранулите са с еднаква големина и форма, не се свързват 
помежду си и не се разпадат. Тези техни свойства 
възпрепятстват настъпването на изменения в продукта по 
време на неговото транспортиране и съхранение. 

YaraMila™  

Съдържа балансирани и ефективни 
хранителни елементи

Балансирано съдържание на Азот (N), 
фосфор (Р) и Калий (К)

Лесно приложение

Съдържание на 
микроелементи

Съдържание на мезоелементи

Ефективно 
освобождаване 
и усвояване на 
хранителни вещества

Уникално 
съотношение на 
хранителните 
елементи и техния 
състав

Перли Гранули



YaraMila™  

технология за по – добър и качествен 
добив

Смесени торове YaraMilaTM

Ниските добиви и лошото качество вследствие на различния 
размер на гранулите на смесените торове (сегрегация) са много 
по-големи от спестените средства от цената на торовете за тон, 
а крайните финансови резултати сочат загуби. Уеднаквяването 
на гранулите в продукта 
YaraMila™ позволява идеалното им разпределение и осигурява 
на всички растения оптимално количество хранителни 
елементи.

Суровините използвани при производството от серията YARA MILA са висококачествени ( без тежки 
метали ), а процесът е специална технология, гарантираща тяхното бързо разтваряне и усвояване. 
Равномерното разпределение на гранулите на даден терен благоприятства равномерното 
разпределение на хранителни елементи в растенията.

КАКВИ пРОБЛЕМИ РЕшАВА YARA MILA
•     Как да набавим необходимите хранителни елементи 
на вече създадени посеви;
•     Как да внесем хранителни вещества при симптоми 
на недостиг, когато листното хранене не може да ги 
компенсира;
•     Как да подхраним полските култури, зеленчуците, 
цветята и овощните с фосфор и калий през вегетацията, 
ако нямаме капково напояване;
•     Как да подхраним растенията, когато имаме капково 
напояване, но прекомерни дъждове не ни позволяват да 
го ползваме.

YARA MILA е отговор на нерешени до сега проблеми в 
технологиите на отглеждане на земеделските култури.

Насажданията, които се торят с торовете YARA MILA 
са по – устойчиви на неблагоприятни условия както на 
средата, така и на болести и вредители.

Яра Мила 
Комплекс

Гранула
Urea- DAP-SOP

YARA MILA е балансиран източник на азот, съдържа 
нитратна и амониева форма. Нитратната форма ни 
дава бърз азот, а амониевата по-удължено хранене на 
растенията. фосфорът е в перфектната комбинация 
от ортофосфати и полифосфати. полифосфатите имат 
комплексна роля - осигуряват по-лесен и бърз достъп на 
растенията до разтворими фосфати и същевременно 
по-удължено хранене с фосфор. Създават по-висока 
концентрация на микроелементи Zn, Mn, Cu в почвеният 
разтвор. Калият подобрява добива и качеството на 
културите, стимулира образуването на здрави стъбла 
и увеличава устойчивостта на стрес. Калият осигурява 
оптимален воден режим на растенията. Калият е 
незаменим хранителен елемент за постигане на висок 
добив и качество. Оптималното хранене с калий увеличава 
размера на зърното, плодовете и листата на земеделските 
култури. Калиевото торене повишава съдържанието на 
сухо вещество в продукцията, като по този начин подобрява 
качеството на рандемана.



YARA MILA СЕ РАЗТВАРЯ МНОГО пО-БъРЗО ОТ ОСТАНАЛИТЕ NPK

Друго NPK Yara Mila Yara Mila

YARA MILA може да бъде прилаган без инкорпориране в почвата. Нощната роса е достатъчна, за да започне 
разтварянето на гранулите и освобождаването на хранителни вещества. Тази нова технология ни дава свобода да 
реагираме в най – подходящият момент и с минимален разход на средства да дадем необходимите хранителни 
елементи за постигане на максимален добив, независимо от климатичните условия. 

3.5мм 3.5мм 3.5мм 3.5мм

Яра Мила 
Трипъл 16-16-16

Конкурентен 
продукт 15-15-15

Яра Мила 
Трипъл 16-16-16

Конкурентен 
продукт 15-15-15

0 ч (часа след приложение) 3 дни (след приложение)



Всички формули Yara Mila™

 предлагани в България:

Име на продукта   N P2O5 K2O MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn

YaraMilaTM Complex 12 11 18 2,7 20 0,015 0,2 0,02 0,02
YaraMilaTM Cropcare 8 11 23 4,2 29 0,05 0,05 0,25
YaraMilaTM Sprinter 21 7 14 12
YaraMilaTM Tiger  15 15 15 13

Име на продукта   N P2O5 K2O MgO SO3 B Ca Fe Mn Mo Zn

YaraMilaTM Triple 16 16 16
YaraMilaTM Panther  18 6 12 3,6 1,7 0,3 0,1
YaraMilaTM Star 21 17 3 0,4 10 0,15
YaraMilaTM Starter – 
микро гранула  10 45 0,1 2

YaraTM Power 11 22 16 10
YaraTMUniversal 15 15 15 5
YaraTMGrain 18 20 14 4 0,02 0,002

Химичен състав в проценти (%)



Yara – „ добра година, добра реколта“  Mila 

– „успех“

Офиси:
София - тел: 02/ 954 60 02; 954 60 03; 
факс: 02/ 954 60 04
пловдив /с. Рогош/ - тел: 0888/ 83 93 22
Варна /с.Тополи/ - тел: 05119/ 22 80; 21 40
Русе; тел: 0884/ 855 634
Бяла /обл. Русе/ - тел: 0817/ 72 293
Монтана - 0882 898 007

Дистрибутор за:
Добрич: Агроферт ООД, 058/ 668 360; 
0888 307 293; 0889 703 834
Силистра: тел: 0889/ 507 332 
Карнобат: тел: 0889/ 728 412
www.kvsagro.com

YARA MILA е оригинален продукт от Норвегия и е най – ефикасният тор за всички видове почви: 
кисели почви, почви с повишено рН на средата, както и за почви, изтощени от дългогодишно интензивно 
използване.
Една от най – важните характеристики на YARA MILA, по която се различава от всички присъстващи 
торове на пазара торове, е съдържанието на фосфор (P) под формата на ортофосфати и полифосфати, 
което позволява висока ефективност и усвояемост на фосфора при терени с различни нива на рН.


