
Tisztelt Partnereink! 

 

YaraRega – Az első vízoldható granulált NPK műtrágyacsalád szabadföldi zöldségtermesztésben! 

 

Mi sem mutatja jobban a YaraRega (ősi norvég szó, jelentése eső, öntözés) termékcsaládba vetett 

szakmai meggyőződést, mint az, hogy azonnal „global brand” státuszban jelent meg a piacon, mint 

például a YaraMila, YaraTera vagy YaraVita termékcsaládok.   

 

A termékcsalád pár évvel ezelőtt történt kifejlesztésével a Yara mérnökei a granulált műtrágyát közel 

100%-ban vízoldhatóvá tették, ezzel egyrészt történelmet írtak, másrészt „pénztárcabarát” 

megoldással jelentek meg a piacon a vízoldható műtrágyák kategóriájában. A termékcsalád 

versenyképes alternatívát kínál, változatos kijuttatási lehetőségeivel. 

 

A tápoldatozás jellemzően lehetővé teszi a gazdálkodók számára, hogy teljes mértékben kihasználják 

öntözőrendszerük előnyeit, N, P, K, Mg, S, B és Zn (és egyéb elemek) biztosításával, ami általánosan 

javítja a tápanyagfelvétel hatékonyságát. A granulált YaraRega termékek minden szemcséjének 

összetétele azonos, ez pedig megkönnyíti a homogén tápanyagellátást. A termékek felületkezeltek, 

javítva a gyártás, illetve a felhasználás során történő kezelés minőségét, a tárolást, azáltal, hogy 

megakadályozza a porképződést és az összeállást.  

 

A YaraRega család tagjait úgy fejlesztették ki, hogy minden növekedési szakaszban kielégítsék a 

szabadföldön termesztett zöldségfélék széles körének táplálkozási igényeit. 

 

A YaraRega termékcsalád egyes összetételei különböző arányban tartalmaznak nitrogént, foszfort, 

káliumot és ként. A termékek többsége tartalmaz magnéziumot, cinket és bórt. A termékek 

alkalmazása egyszerű, a technológiai szintet tekintve használható a legegyszerűbbtől a 

legkifinomultabb technológiákban is.  

 

 
 

Nézzük meg, mi a helyzet a YaraRega bemutatkozásával Magyarországon: 

 

A YaraRega 9-0-36 termékünk 2021-ben elsősorban mint a granulált kálium-nitrát lehetséges 

alternatívája került be a hazai portfolióba, öntözött szabadföldi zöldségtermesztésben ajánlva. A 

termék, mint az összetételből is látszik, 9 % nitrogént tartalmaz, 50-50 % arányban nitrát és ammónia 

nitrogén formában. Káliumot 36 %-ban tartalmaz, így NK aránya közel azonos a kálium-nitrátéval, ami 

szabadföldi zöldségtermesztés esetében jellemzően kívánatos. Alacsony klórtartalmú (<1 %) granulált 

termék, nagy szemcseszilárdsággal, homogén granulometriával, ami magában hordozza a kiváló 

szórásképet. A termék (és a termékcsalád maga is) nagy tisztaságú és oldhatóságú (1 % alatti az 



oldhatatlan rész). Ami mindezeken felül megkülönbözteti a 9-0-36-os NK összetételt a granulált 

kálium-nitráttól, az a 35 % kén-trioxid tartalma.  

A terméket jellemzően a generatív fejlődési fázisban alkalmazzák, amikor a növény K-igénye 

magasabb.   

A Yara Hungária termesztéstechnológia programjában jelenleg a burgonya (alap - és starter 

trágyaként, 9-0-36 300-500 kg/ha dózisban) és a dohány (ültetés, fejtrágyázás, tápoldatozás, 

lombtrágyázás időszakában, 100-250 kg/ha dózisban) esetében szerepel, de alkalmazzák már a 

termelők a gyökérzöldségek, a paprika, valamint a görögdinnye termesztésben is, és úgy látjuk, 

paradicsom esetében is van a terméknek létjogosultsága.   

  

Fent már utaltam rá, hogy a YaraRega márkanév egy termékcsaládot takar, ennek megfelelően 

számos összetétel áll majd hazai piac rendelkezésére. A fenti 9-0-36 mellett a 13-4-25 termékünk is 

megjelent, de igény szerint egyéb összetételekkel is állunk partnereink rendelkezésére. 

A termék jellemző kiszerelése 25 kg.  
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