
 

 

YaraTera™ REXOLIN™ APN 

 
Indhold 
YaraTera REXOLIN APN er en krystallinsk blanding af alle 
6 mikronæringsstoffer bor, kobber, jern, mangan, zink og 
molybdæn. Jern er chelateret på DTPA. Mangan, kobber 
og zink er chelateret på EDTA. 
 

Emne Chelat Indhold* % Min. % 

Bor (B) uorganisk 1,1 0,9 

Kobber (Cu) EDTA 0,25 0,2 

Jern (Fe) DTPA 6,0 5,6 

Mangan (Mn) EDTA 2,4 2,0 

Molybdæn (Mo) uorganisk 0,25 0,20 

Zink (Zn) EDTA 1,3 1,1 
 
* Værdi som står på etiketten for EU-gødning 
   Produktet opfylder krav til et EU-gødningsmiddel 
 

Blanding 
YaraTera Rexolin APN kan uden risiko blandes med andre 
REXOLIN-produkter og med de fleste gødnings- og 
plantebeskyttelsesmidler uden inaktivering eller 
udfældning. Blandingen bør anvendes så hurtigt som 
muligt, for at der ikke sker en ionbytning med andre 
næringsstoffer. Det anbefales at YaraTera REXOLIN APN 
blandes i kar B, karet med fosfor, kalium og magnesium. 
 
Anvendelse 
Mikronæringsmix til bland selv konceptet. YaraTera 
REXOLIN APN anvendes, hvor der ønskes komplet mikro- 
næring i forbindelse med gødevanding, så som dryp-
vanding, slangevanding og sprinklervanding. YaraTera 
REXOLIN APN kan herudover anvendes til bladgødning og 
gødning af jord. Overskrid ikke anbefalet dosis. 
 

Fordele ved YaraTera REXOLIN APN: 

 Indeholder alle mikronæringsstoffer 

 Niveauet af mikronæring er tilpasset langt de fleste kulturer 

 Kun de bedste chelater er anvendt 

 Opløses let i stamopløsningen 
 

YaraTera™ REXOLIN™ Q48 
 
Indeholder 6 % vandopløseligt jern (Fe) med intensiv rød 
farve. EDDHA chelateret med 4,8 % på højeffektiv ortho-
ortho orientering. 
 

 

* EC-gødning, værdi på etiketten. 
**4,8 %  ortho-ortho isomer,  Metod EN 13368-2 

 

Blanding 

Rexolin Q48 kan uden risiko blandes med andre 
Rexolinprodukter og med de fleste gødnings- og plante-
beskyttelsesmidler uden inaktivering eller udfældning. 
Blandingen bør anvendes så hurtigt som muligt, for at der 
ikke sker en ionbytning med andre næringsstoffer. 
 
Anvendelse 
Anvendes ved gødevanding for at forebygge og afhjælpe 
jernmangel. Skal kun benyttes ved nødvendigt behov. 
Overskrid ikke anbefalet dosis. 
 

 
 
 

Forts. næste side 

Næringsstofindhold Vægt % 

Jern (Fe), på etiket 6* 

Jern (Fe), minimum 5,7 

Jern chelateret som EDDHA*     6** 

Produkt er fri af natrium  Typisk: Na<1% 

Andre oplysninger  

Vandopløselighed ved 20° 75 g/l  

EC (1 g/l) 0,71 mS/cm 

pH I 1 % opløsning 7-9 

Form Mikrogranuler 

Farve Rødbrun 

Stabilt inden pH 3,5 – 12 

YaraTera™ REXOLIN™
 

 



 

 

YaraTera™ REXOLIN™ X60 
 
Indeholder 6 % vandopløseligt jern (Fe), HBED chelateret 
med 6 % højeffektiv ortho-ortho orientering. 

 

 
*Ortho-ortho isomer af HBED målt med EN13368-2 

 
 
Blanding 
YaraTera REXOLIN X60 kan uden risiko blandes med 
andre REXOLIN produkter og med de fleste gødnings- og 
plantebeskyttelsesmidler uden inaktivering eller 
udfældning, forudsat at pH i tanken er over 3,5. 
Blandingen bør anvendes så hurtigt som muligt, for at der 
ikke sker en ionbytning med andre næringsstoffer. 
 
Anvendelse 
Anvendes ved gødevanding for at forebygge/undgå 
jernmangel. Skal kun benyttes ved nødvendigt behov. 
Overskrid ikke anbefalet dosis. 
 
 

 
YaraTera™ REXOLIN™ D12 
 
Indeholder 11,6 % vandopløseligt jern (Fe), DTPA chelateret. 
 

Blanding 

YaraTera REXOLIN D12 kan uden risiko blandes med 
andre REXOLIN-produkter og med de fleste gødnings- og 
plantebeskyttelsesmidler uden inaktivering eller 
udfældning. Blandingen bør anvendes så hurtigt som 
muligt, for at der ikke sker en ionbytning med andre 
næringsstoffer. 

 
 

 

*EC-gødning, værdi på etiketten 

 
 
Anvendelse 
Anvendes som primær jernkilde ved bland selv koncept, 
hvor der også ønskes egen mikroblanding. Skal kun 
benyttes ved nødvendigt behov. Overskrid ikke anbefalet 
dosis. YaraTera REXOLIN D12 kan herudover anvendes til 
bladgødning og gødning af jord. 

 
 
Læs mere om YaraTera REXOLIN gødninger og andre af 
Yaras produkter til bladgødskning på www.yara.dk  
 
Gødningsplan: Vi udarbejder meget gerne din gødningsplan. 
Kontakt: Niels Holmenlund, tel. mobil 0045 22 21 93 05 
e-mail: niels.holmenlund@yara.com  
 
Produkterne nedenfor sælges i 20 kg kartoner med 4 sække 
à 5 kg pr. Karton. 
 
 
 

 
 

 
 

Næringsstofindhold Vægt % 

Jern (Fe) 6 

Jern chelateret som HBED* 6 

Produkt er fri af natrium  Typisk: Na<1% 

Andre oplysninger  

Vandopløselighed ved 20° 75 g/l  

EC (1 g/l) 0,71 mS/cm 

Form Mikrogranuler 

Farve Rødbrun 

Stabilt inden pH 3,5 – 12 

Næringsstofindhold Vægt % 

Jern (Fe), på etiket 11,6* 

Jern chelateret som DTPA*     6** 

Produkt er fri af natrium  Typisk: Na<1% 

Andre oplysninger  

Vandopløselighed ved 20° 110 g/l  

EC (1 g/l) 0,35 mS/cm 

Form Mikrogranuler 

Farve Gulgrøn 

Stabilt inden pH 1,5 – 7,5 

Yara Danmark A/S 
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