
Yara Big Bags 
Kwaliteit van de 
zuiverste soort

Gegarandeerd voordeel

• Behoud van korrelkwaliteit

• Het beste strooibeeld

• Logistieke voordelen

• Handig én flexibel voorraadbeheer



Kies voor kwaliteit
Rechtstreeks van de fabriek
Een Big Bag van Yara wordt op de fabriek afgevuld 
en geseald. De korrels worden dus niet overgestort en 
behouden daardoor hun fysieke eigenschappen behouden. 
Dat is de basis voor een gelijkmatig strooibeeld. In de 
gesealde Big Bag is de korrel beschermd tegen vocht en 
zuurstof. Dat voorkomt klontvorming.

Simpel voorraadbeheer
In een Yara Big Bag zit exact 600 kg meststof. Dit maakt 
het voorraadbeheer veel eenvoudiger dan bij bulk opslag 
in een silo.

Eenvoudig op te slaan
De zuurstof- en waterdichte Big Bag van Yara kan zowel 
binnen áls buiten worden opgeslagen. Het advies is om een 
Big Bag op een pallet te plaatsen en de partij af te dekken 
met zeil. Stapel maximaal drie Big Bags op elkaar. 

Meer flexibiliteit in opslag
De opslag van Big Bags is eenvoudig en flexibel. Dat 
maakt voorraadbeheer van verschillende soorten 
meststoffen op het bedrijf gemakkelijker. Inkoop van 
grotere partijen of volle vrachtwagens (eventueel samen 
met buren of collega’s) van meer soorten kan ook 
financieel voordeel opleveren. Bij bulk opslag is per silo 
slechts één meststof op voorraad te houden.

Kalibratie strooier
Bij gebruik van Big Bags is het heel eenvoudig om een 
inschatting te maken van de benodigde hoeveelheid. Stel 
dat de dosering 200 kg/ha moet zijn, dan is één Big Bag 
voldoende voor drie hectare. Op die manier is heel snel in 
te schatten hoeveel Big Bags voor een perceel nodig zijn.

Lage carbon footprint
De Big Bags van Yara leggen de kortste weg af tussen 
fabriek en boerenerf. Minder logistieke tussenstops 
geven een besparing op brandstof en energie. De carbon 
footprint van een Big Bag van Yara is daardoor heel 
gunstig. 

Wilt u meer informatie over de Big Bags of andere 
producten van Yara? Neem dan contact met ons op 
via  yarabenelux@yara.com.

yara.nl / yara.be


