
Knowledge grows Dohány

Tisztelt Dohánytermesztő Kollégák!

A dohánytermesztés sikerének  kulcskérdése a ma-
gas terméseredmények és a kiváló minőség. A ter-
mesztés sarkalatos pontja a tápanyag-utánpótlás. 
A Yara technológia bemutatásával ebben szeret-
nénk segíteni a termelő kollégáknak.
A sikeres termesztést a megfelelő elővetemény 
választásával, annak színvonalas termesztésével 
kell kezdeni. Az elővetemény műtrágyázása ese-
tén alapvető elvárás a tápanyag mérleg szinten 
tartása vagy javítása.  A makro elemek, a kálium 
és a foszfor mérleg közül a káliumra kell nagyobb 
figyelmet fordítani, de a kalászos elővetemények-
nél indokolt a foszfor-ellátottság magasabb szin-
ten tartása. Ez legalább 70-80 kg/ha foszfor ható-
anyag kijuttatását jelenti a kalászos vetése előtt. 
Nagyobb szármaradványt okozó előveteménynél 
a szárbontáshoz szükséges nitrogén mennyiségé-
ről ne feledkezzünk meg.
Alaptrágyázásra a klórmentes YaraMilaTM Cropca-
re 8-11-23  összetételt javaslom kijuttatni. Ezeket a 
foszfor, kálium és mikroelemek pótlására, a beltar-
talmi értékek javítására, a színeződés elősegítésé-
re használhatjuk. Hektár dózisa 200-300 kg/ha. A 
kijuttatás ideje március-április hónapok, a műtrá-
gyát sekélyen dolgozzuk be.
Felhasználása a Burley termesztésben általáno-
san, viszont Virginia kultúrában kizárólag öntözött 
körülmények között javasolt. 
A készítmény fejtrágyakénti felhasználása egyik 
fajtacsoportnál sem javasolt.

A YaraMilaTM Cropcare család előnyei:
•	Biztonságos a klórra erősen érzékeny dohány 

kultúrában, mert a káliumot szulfát formában 
tartalmazza.

•	Felhasználható alaptrágyázásra, mert a tápanya-
gok könnyen feltáródnak. 

•	A dohány igényéhez igazodó, könnyen feltároló-
dó foszfort tartalmaz, amely a gyors gyökerese-
dést segíti.

•	A két nitrogén forma csökkenti a nitrogén káros 
hatását.

•	A tápanyagok feltáródása folyamatos, így vesz-
teséggel nem kell számolni.

•	A folyamatos tápanyag ellátással a fejlődés har-
monikus a teljes tenyészidőben.

•	Alkalmasak a növény irányítására, a növekedés 
és termésminőség javítására, szabályozására.

•	Költséghatékony, hiszen munkát és időt takarít 
meg a 9 tápelem egymenetbeni kijuttatásával. 
Fontos! Szennyező anyagoktól mentes! 

Talán azért is fontos megismernünk, mert 
az elmúlt 1-2 évben nagyon sok bizonytalan 
eredetű, s összetételű termék került forgalomba 
Magyarországon. Ezek a termékek nem mindig 
váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

Kalcium pótlásra is fontos figyelnünk a dohány 
esetében, hiszen ez az egyik legfontosabb tápeleme. 
Ennek pótlására a YaraLivaTM  Nitrabor-t, 100%-ban 
vízoldható kalcium-nitrátot érdemes használnunk, 
200-300 kg/ha dózisban. Ezt a mennyiséget 
célszerű megosztani. Az első részt ültetés előtt, a 
második felét az első húzatáskor. A termék könnyen 
felvehető nitrogén- nitrátot tartalmaz.



Mit kell tudni a kalciumról, mint tápelemtől?

A kalcium nagyom fontos növényi tápelem, 
az életfolyamatok szabályozója. Meghatározó 
szerepe van a szénhidrát szállításban, a bórral 
együtt a szénhidrát anyagcserében és a sejt 
légzésben. Részt vesz a sejtfalképzésben, hiánya 
esetén a gyökerek, a hajtáscsúcs és a termés 
sejtjei elpusztulnak, és ezzel okoznak nagy 
gazdasági kárt.
A kalcium nagyon rosszul mozog a növényben, de 
könnyen kimosódik a talajból a felvehető formája. 
Az idősebb levelekbe halmozódik fel, de a hiány 
tüneteteket fiatal részeken mutatja.

Melyek a kalciumhiányt kiváltó okok, környezeti 
tényezők?
•	az alacsony felvehető kalciumtartalom
•	túl alacsony kémhatás
•	magas kémhatás esetén rosszabb a gyökerek 

tápelem felvétele
•	alacsony nedvességtartalom, a tápközeg magas 

sótartalma
•	alacsony foszfor-ellátottság
•	a túlzott kálium, magnézium és ammónium szint, 

illetve alacsony kalcium mennyiség
•	magas páratartalom miatt csökken a párologta-

tás, így a kalciumszállítás is
•	a gyökérközeg levegőtlensége 

Tehát a kalcium hiány megelőzhető a helyes 
termőhely kiválasztásával, szellőztetéssel, 
öntözéssel, talajműveléssel és természetesen 
szakszerű, időzített tápanyag-ellátással.
A Yara tápoldatos termesztésbe javasolt 
termékkínálata a YaraLivaTM Calcinit, egy kitűnő 
minőségű kalcium-nitrát, amely 25,6% CaO és 
15,6% nitrogén hatóanyagot tartalmaz.
A visszapótlandó kalcium mennyiségét mindig 
talaj és öntöző víz vizsgálatra kell alapozni.
Alap- és fejtrágyázásra YaraLivaTM Nitrabort, 
vagy YaraLivaTM Tropicote-ot használjunk, melyek 
granulált termékek, így műtrágyaszóróval is 
kijuttathatóak, könnyen oldódnak, ezért a 
növényeink gyorsan fel tudják venni. Javítják a 
talaj kémhatását is. Az áruk is kedvezőbb, mint 
egy hagyományos kalcium nitráté. A kijuttatás 
időzítésénél figyelembe kell venni, hogy kötődés 
után már a kalciumnak a gyökérzónában kell lennie 
felvehető formában A bedolgozással a műtrágyák 
hatékonysága javul. 

A kedvezőtlen környezeti tényezőkkel, az 
időjárással, kórokozókkal szembeni ellenállóságát 
a növénynek, valamint a stressztűrő képességét 
fontos fokoznunk, hiszen a megfelelő 

kondíciót, a virágképződést és a kötődés csak 
harmonikus tápanyag-ellátás mellett várhatjuk el 
zavarmentesen. Komplex műtrágyázással javul a 
termés biztonsága, javul a termés minősége, az 
évelő növények vesszőérése, téli fagytűrése.
A FerticareTM termékcsalád minden tagja 
maradék nélkül oldódó kiváló minőségű, 100%-
ban vízoldható termék tápoldatozásra, melyet 
kijuttatás után a növények gyökerei azonnal fel 
tudnak venni és hasznosítani. 
A  FerticareTM műtrágyák karbamid-foszfát 
alapanyaga a tápoldatot és a gyökérközeget 
kedvezően savanyítja. Javítja az öntözővíz 
minőségét, mert közömbösíti a kémhatást 
emelő, tápanyagfelvételt gátló káros hidrogén 
karbonát jelentős részét. Ezzel tovább javítja a 
tápelem felvételt. Savanyú kémhatásuk miatt az 
öntöző rendszereket tisztítják, és tisztán tartják, 
megelőzik a csepegtető rendszerek dugulását. 
A FerticareTM műtrágyák többféle makro- és 
mikroelem összetételű változatban készülnek. 
Ezek a termékek optimális és harmonikus 
arányban tartalmazzák a növények számára 
szükséges tápelemeket. Magas hatóanyag 
tartalmuk ellenére is csak kis mértékben emelik 
az EC-t, ezért a tápanyag felvétel ugyanolyan 
töménységnél sokkal aktívabb.  Nagy adagú 
műtrágya felhasználás során sem emelik 
meg tartósan a talaj, vagy a gyökérközeg só 
koncentrációját.



FerticareTM műtrágya család tagjai:                                                                                                                         
FerticareTM 15-30-15 starter: magas 
foszfortartalmú indító műtrágya. Ajánlott 
minden zöldség és dísznövénykultúrában 
palántaneveléshez és a kiültetés utáni 
gyökeresedéshez, bogyósok, egyéb gyümölcsök 
virágzás- és kötődésjavításához virágzás előtt.                                                                                                             
FerticareTM 14-11-25 (Általános): minden 
kertészeti növény palántanevelésére, 
kiültetés utáni indító tápoldatozásra 
virágzásig minden kertészeti kultúrában.                                                                   
FerticareTM 24-8-16 (Nitrogén túlsúlyos): 
használható gyökeresedés után a növekedés 
(hajtás és termésképzés) időszakában 
minden kertészeti kultúrában. A nitrogén 
igényes paprika, uborka, saláta, dinnye 
nyári tápoldatozására kiemelten javasoljuk.                                                                                                             
FerticareTM 10-5-26 (Kálium túlsúlyos): 
káliumigényes kultúrákban a tenyészidőszak 
második felében a színeződés, 
beltartalom, tárolhatóság javítására. 
Kiemelten javasolt paradicsom, dinnyék, 
intenzív gyümölcsösök tápoldatozására.                                                                                                                    
FerticareTM 6-14-30 IV (Hidrokultúrás): 
talajnélküli, hidrokultúrás termesztés 
tápoldatozására javasolt speciális műtrágya. 
Nitrogént csak nitrát formában tartalmaz.      
A javasolt töménység: 0,1-0,15%.

Lombtrágyázás:

Hogy teljes legyen a dohány tápanyag-ellátási 
technológiánk, egy forradalmian új lomtrágya 
hiányzott! Ezt a rést sikerült most pótolni a 
YaraVitaTM Universal Bio-val. 

Mit kell tudni erről, újdonságról?
Folyékony, szuszpenziós formuláció, mely nem 
okoz perzselést. A termék jól keverhető más 
termékekkel, de kérjük, hogy keverési próbát 
minden esetben végezzen, vagy ellenőrizze 
le a www.tankmix.com weboldalon, vagy 
az okostelefonokra letölthető TanmixIT 
mobilalkalmazásban. 
Összetétele: 100 g/l N, 40 g/l P2O5, 70 g/l K2O, 
0,2 g/l B, 1 g/l Cu, 1,3 g/l Mn, 0,03 g/l Mo és 0,7 
g/l Zn
A mikroelemek többsége kelát kötésben található
Kiváló esőállóság következtében a tartamhatás 
független a csapadék mennyiségétől. 

Olyan felületi anyagot tartalmaz, amely tökéletes 
fedettséget biztosít, ezért növeli a növényvédő 
szerek hatékonyságát

Nagyon kedvező bevezető áron érhető el az 
integrátoroknál és nagykereskedőknél.

Miben segíti a YaraVitaTM Universal Bio a 
dohány fejlődését?
•	Lombon keresztül könnyen felvehető hatóanya-

gokat tartalmaz, veszteséggel nem kell számol-
nunk.

•	Elősegíti a gyökér és levélképződést.
•	A kálium optimálisan átsegíti a növényünket a 

csúcsterhelésen.
•	Az egyedi mikroelem összetétel növeli a növé-

nyeink ellenálló képességét.
•	Gyors és hatékony megoldás lehet hirtelen lehű-

lések okozta stressz helyzetek  kezelésére 
•	Használatával fokozni tudjuk a növényünk vitali-

tását, ezáltal a lomb mennyiségét, minőségét is

Hogyan kell használni YaraVitaTM Universal 
Bio-t ?
Dózisa 3-4 liter/hektár.
A kezeléseket 7-10 naponta lehet megismételni.
Permetlé keveréket összekeverés után célszerű 
azonnal kijutatni.
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