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Presenter
Presentation Notes
This is where we are…Company was founded in 1967 in Pocklington, near the historic city of York in the north of England. Here in Pock. we have all our premises: offices, laboratory, research unit (glasshouse) & factory…



Mely tápelemek juttathatóak ki a levélen 
keresztül? 

 Alapvetően mindegyik tápelem. 
 

 A mezo- és makroelemeket nagy 
mennyiségben igényli a növény, 
levélen keresztüli utánpótlásuk 
nagyon fontos lehet speciális 
esetekben (de nem helyettesíti a 
talajon keresztüli kijuttatást!). 
 

 A mikroelemeket kis mennyiségben 
igénylik a növények, levélen keresztül 
kijuttatható a növényi igény teljes 
egésze. 

N P K Ca Mg S 

B Cu Fe 

Mo Mn Zn 



 Kondícióromlás 
• B-hiány 

 

Tápelemhiány tünetek 

Minőségromlás 
 -Ca-hiány 
 



 Termésveszteség 
S-hiány 

 

Tápelemhiány tünetek 

Cu-hiány 



Indukált Mn-hiány 

Az indukált Mn-hiány klorózisban mutatkozik meg  



Termőhelyi adottságok hatása a mikroelemek 
felvehetőségére 

Termőhelyi adottság B Cu Mn Zn
pH > 7 - - - - - - - - - - - -
pH <5.5 + + + +
Pangóvíz + + +
Magas humusz-tart. ++ - - - - ++
Szárazság - - - - - - - - - - -
Talaj tömörödöttség ++
Magas P-tartalom -



A gabonanövények által igényelt  
főbb mikroelemek 

 

Mangán 
 
igény: 700 g/ha 

Réz 
 
igény: 70 g/ha 

Cink 
 
igény: 400 g/ha 

Presenter
Presentation Notes
Mangan = DörrfleckenKupfer = Einrollen des jüngsten Blattes, später auch taube ÄhrenZinkmangel: Aufhellungen zwischen den Blattadern und chlorotische Flecken



YaraVitaTM Gramitrel  
 
            Összetétel (g/l): 
 
 Mn: 150  
 Cu:  50 
 Zn:  80  
 MgO: 250 
 N:  61 
  



YaraVitaTM Gramitrel 



Őszi búza levélvizsgálatok  2008 és 2009 
 Yara Kutatóközpont, Hanninghof (D) 
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Őszi búza (Türkis), 2006.07.21., Harzhof (D) 
3 l/ha YV Grammitrel (1 l/ha ősszel) Levéltrágyázás nélkül 



YaraVita® Gramitrel termésnövelő hatása őszi 
búzában és őszi rozsban 
Dessau-Mildensee (D), 2014, 4 ismétlés átlaga 
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Kontrolle = 100%

2 l/ha YaraVita
Getreide in BBCH 32

 

+ 8,0 % + 7,5 % 

Búza Rozs 

Kontroll=100% 

2 l/ha YaraVita Gramitrel 
BBCH 32 



 
 

2 l/ha YaraVita® Gramitrel hatása őszi búzában 



Az őszi káposztarepce által igényelt főbb 
mikroelemek 

Bór 
 
igény: 500 g/ha 

Mangán 
 
igény:1500g g/ha 

Molibdén 
 
igény: 25 g/ha 

Presenter
Presentation Notes
Bor = HohlherzigkeitMangan = Mangel zuerst an den jüngeren BlätternMolbdän = verkleinerte Blätter



YaraVitaTM Brassitrel Pro  
    
           Összetétel (g/l): 
 
 B:  60  
 Mn:  70 
 Mo:   4  
 MgO: 118 
 CaO: 125 
 N:  69 
  
  



YaraVitaTM Brassitrel Pro 



YaraVita Brassitrel őszi káposztarepcében, 2006 
 Alsó-Szászország 
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Kontroll 3*1 l/ha YaraVita Bortrac 3 l/ha YaraVita Brassitrel 
+ 1 l/ha YaraVita Bortrac 

 



YaraVita KombiPhos 
 
 

 
    
            Összetétel (g/l): 
 
 P2O5: 440  
 K2O:  75 
 MgO:  67 
 Mn:  10 
 Zn:   5 
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Az őszi búza P-felvétele 

 P2O5 (kg/ha)  

  P-felvétel 
  0,8 - 1 kg P / nap x ha 
  80 % 50 napon belül! 
 
        
 
 
 
 

  
 
  

Virágzás, 
Szemkitelítődés 

Bokrosodás 

Levélen keresztüli P kijuttatás 

Kiemelten fontos a gyökéren 
keresztüli P-felvétel 

Presenter
Presentation Notes
What ist the time of highest P-uptake during the growing season?After tillering the phosphorus nutrition is mainly by rootThe highest uptake is during the plant is „running to seed“ (Schossphase). In this time the P uptake is about 1 kg/ha per day. That means 80% of the need is in 50 days. This time is a good time for foliar - leaf application



 

Fiatal gyökerek  

Idősebb gyökerek 

2012.04.19.  

A helyes döntés április elején 
 
Henger +  
3 l/ha  YaraVita Kombiphos vagy 
0,3 l/ha YaraVita Mantrac  
 
 
… A talaj lezárása, a növényi 
növekedés serkentése 
…  a foszfor-felvétel segítése a 
növekedés során 
…   a fostoszintézis intenzitásának 
növelése 
  

Presenter
Presentation Notes
Here I want to show you an example from 2012:The roots were damaged by frozen and partly diedThe farmer was rolling the field and he applicated KombiPhos and MantracSo he had a better closing of the soil (Bodenschluss) and a better roots growthThis supports the phosphorus absorption in the growth stages and it supports the photosinthesis efficiency as a base of any growth



YaraVitaTM Zeatrel 
 
    
            Összetétel (g/l): 
 
 P2O5: 440  
 K2O:  75 
 MgO:  67  
 Zn:  46 
  
  



P-hiány kukoricában 



YaraVita  Zeatrel 



YaraVitaTM Zeatrel termésnövelő hatása  
(Wallsbüll, D, 2010) 
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Presenter
Presentation Notes
NEL: Nettó Laktációs Energia



SZAKTANÁCSADÁS: Laboratóriumi 
szolgáltatások 

 A talaj- és növényvizsgálat a termőhely 
konkrét igényeit mutatja. 

 Saját szaktanácsadó programunk segít 
kiszámolni a tápelemigényeket. 

 Megalab.net – hozzáférés a tápanyag-
ellátási szaktanácsokhoz és 
termékajánlathoz 



A vizsgálatok pontos értelmezése 
 

Presenter
Presentation Notes
Here you see an example for a report on the results from the laboratoryNormally supplying, small or big deficiencyAdvising for fertilization (mostly for leaf application)



   

 A növényeken megjelenő hiánytünetek, ill. az ismert igényeik 
alapján P, B, Mn, Mo és Zn tartalmú levéltrágyák szükségesek 

YaraVita konklúziók 



A növénytermesztő célja a magas termés és a 
jó minőség elérése, amely kielégíti a 
fogyasztói igényeket 

 
 
 

A tápanyag-ellátás 
központi 

szereppel rendelkezik 

BIOTIKUS TÉNYEZŐK 
• Klíma/ víz 
• Talaj/ víz 
• Fajta/ vetőmag 
• Tápanyag 
• Növényvédelem 
• Poszt-harveszt 

beavatkozások 
 

GAZDASÁGI 
TÉNYEZŐK 
• Ár 
• Jövedelem 
• Megszokások 
• Tudás 
• Politikai tényezők 
• Technológia 

 Megfelelő NPK 
ellátottság mellett 
további tényezők 
jelentkeznek limitáló 
tényezőként 
 

MegalabTM a Yara szolgáltatása, amely segíti a 
növényi igények jobb megismerését és a helyes 
termékválasztást 
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