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Gramitrel
Uitgebalanceerde bladvoeding die voorziet in alle essentiële spoorelementen 

Voordelen

Advies

Productsoort
Type aanduiding
Fysische toestand
Samenstelling

Soortelijk gewicht
Kleur
pH
UN nummer
Transportgevarenklasse(n)
Opslag
Verpakking

	 Zorgt voor een goede groeistart
	 Maakt het gewas weerbaar
	 Mengbaar met gewasbeschermingsmiddelen

YaraVita Gramitrel is een vloeibare bladmeststof met belangrijke voedingselementen (N, Mg, Cu, Mn, Zn).
Gramitrel is speciaal ontwikkeld voor een goede opbrengst en kwaliteit van graangewassen maar wordt tegen-
woordig ook succesvol toegepast in o.a. maïs, uien, prei, spinazie en andere gewassen. 

Zie tabel op volgende pagina

EG-Meststof
Mengsel van spoorelementen
Vloeistof
3,1% koper, 50 g/l Cu + 9,2% mangaan, 150 g/l Mn, 4,9% zink, 80 g/l Zn. 
Bevat ook 64 g/l N + 250 g/l MgO
1,65 kg/l
Roze-bruin
10
3082
9 
Vorstvrij
10 liter
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Advies

Granen

Maïs

Prei

Uien

Sjalotten

Spinazie

In het 2-bladstadium, tussen uitstoeling 
en ontwikkeling vlagblad en tussen
vlagblad en het in de aar komen

In het 4 – 8 bladstadium. Indien nodig na 
14 dagen herhalen

Vanaf voldoende bladbedekking. Indien 
nodig na 14 dagen herhalen

15 dagen na planten, Bij zaaiuien vanaf 15 
cm gewaslengte. Indien nodig na 10 – 14 
dagen herhalen

15 dagen na het planten. Indien nodig na 
10 – 14 dagen herhalen

Vanaf voldoende bladbedekking. Indien 
nodig na 14 dagen herhalen

1 - 2 l/ha 

2 l/ha

2 l/ha

2 l/ha

2 l/ha

2 l/ha

Opmerking
Ook inzetbaar in andere gewassen


