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Forrás: World Bank

Élelmiszer-, műtrágya- és energiaár-indexek 
(2000 január – 2022 október)

Felhasználás mozgatórugói
• terményárak
• műtrágyaárak
• időjárás
• hozzáférhetőség
• energiaárak növ.termesztésben
• makrogazdaság és FX 
• háború
• támogatások

2016 = 100%



• Milyen tényezők befolyásolták a műtrágya kereskedelmet 2022-ben

• A Nitrogén műtrágyák ára 3-4-szeresére emelkedett –abszolút keresleti piac

• Energiaválság hatásai ( gyárak felfüggesztik vagy csökkentik működésüket, bizonytalanság, 

vis major)

• A Foszfor, KCl termékek ára 250-350 %-kal emelkedett

• Orosz-Ukrán háború ( szankciók, bizonytalanság, eltérő céges policy)

• Jelentősen nőttek a finanszírozás, készletezési költségek



Hazai gyártás: közel 400.000 tonna CAN 27 mennyiség esett ki
Európa: közel 70 % kapacitás esett ki  

Gyárleállítások vagy kapacitás csökkentések, 2022. augusztus közepe



Forrás: IFA

Műtrágyagyártás kitettsége a geopolitikai konfliktusoknak

FoszforsavAmmónia Kálium

• Ammónia: CHN, RUS, WCE 

• Karbamid: NGA, BRN, IND, BRA



• Foszforsav: USA, BRA, RUS 

• Kálium: BLR, RUS 

Termelés meghatározó tényezői

• Ammónia

- energiapiac és kormányzati 

intervenciók

• Foszfor és kálium

- ásványlelőhelyek
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Forrás: IFA, Gro Intelligence

Globális műtrágya-felhasználás

>2008-09

N-felhasználás csökkenése 

2022-23 

 -3.4% búzahozam

 -2.3% kukoricahozam
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22

2022-

23

ELÉRHETŐSÉG MEGFIZETHETŐSÉG

Termelői reakciók

• beszerzések elhalasztása

• beszerzett volumen csökkentése

• beszerzések szüneteltetése
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Forrás: AKI

Magyarországi műtrágyaeladások

Hatóanyagok 

Q1-3 

értékesítési 

volumene

Műtrágyák 

negyedéves 

értékesítési 

volumene 

természetes 

súlyban

-

43%

-

43%

-

28%



Forrás: AKI

Magyarországi műtrágyaárak és termelési költségek

Műtrágyaköltség 

részaránya az összes 

termelési költségből

Egyes 

műtrágyák 

árának 

alakulása (áfa 

nélkül)

MAP  +281%

NPK 15-15-15  +219%

Kálium-klorid  +278%

MAS  +430%

Ammónium-nitrát 34% 

+366% 

Karbamid 46.3%  +251%

e = előzetes

b = becslés

f = 

előrejelzés

1 EUR = 400 

Ft

2022Q3 vs 2021Q1





• Új, magas kálium tartalmú, granulált 

• Klór mentes

• A nitrogén tartalom ideális:  50 % N-NH4 és 50  % N-NO3

• Magas kén tartalom:  35 % SO3

• 1:4  a  N: K arány, ami a kertészetben sok helyen igény

• SB Kiszerelés

• Nagy  szemcse keménység.  - kiváló szóráskép

Új termék: Yara Rega 9-0-36
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YaraMila Cropcare összetett, komplex mikroelemtartalmú 
klórmentes kertészeti műtrágyák

N P2O5 K2O MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn

YaraMila Cropcare

8-12-22

8 11,5 22,4 4,2 31,4 0,05 0,005 0,25

YaraMila Cropcare

11-11-21

11 11 21 2,6 25 0,05 0,03 0,08 0,25 0,002 0,04

YaraMila Cropcare

23-7-7

23 7 7 1,7 15 0,05 0,3 0,05

YaraMila Complex

12-11-18

12 11 18 2,7 20 0,015 0,2 0,02 0,02

(vastaggal szedve a megváltozott elnevezés)



Gyuris Kálmán1
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A YaraMila Cropcare tulajdonságai:

➢Egyedülálló „pop-corn” effektus, mely segíti a 
tápanyagok felvételét (nedvesség hatására 
megnövekszik a műtrágya szemcse felülete).

➢Polyfoszfát tartalom, mely nem kötődik le a 
talajrészecskékhez, mélyebbre jut a talajban.

➢A hosszú láncú polyfoszfát molekula segíti az oldódást 
és ezáltal a mikroelemek felvehetőségét.

➢A polyfoszfát alacsony ph talajban is hosszantartó 
foszforellátást biztosít.



Ferticare termékcsalád

Gyuris Kálmán 1
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Ferticare 15-30-15 „starter”

Ferticare 14-11-25 „általános”

Ferticare 24-8-16 „nitrogén túlsúlyos”

Ferticare 10-5-26 „kálium túlsúlyos”

Ferticare 6-14-30 „hidrokultúrás”

+ mindegyik Mg, S, B, Fe, Cu, Mn, Mo, Zn



Erős gyökérzet = jó kezdés

• 10,5 % N

• 47 % P2O5

• 1,8 % Zn

• 0,1 % B

0,5-1 mm szemcseméret

1 kg-ban 1M db → nagy fajlagos felület

3000 szemcse 1 nm-re

- ha P alaptrágyázás ősszel történt, vagy nem volt

- ha a pH 6,5 alatti, vagy 7,5 feletti

- korai vetés



Kalcium-nitrát termékek

NITRABOR

CALCINIT

TROPICOTE

Tápoldatozásra, 100 % vízoldható, kristályos

Szabadföldre, szilárd kijuttatás, prillezett

Szabadföldre, szilárd kijuttatás, bórral!



Kalcium (CaO) 26,3%

Összes nitrogén 15,5%

nitrát N 14,4%

ammónium N 1,1%

Kertészeti kultúrákban:

• Káposztafélék

• Burgonya

• Paradicsom

• Paprika

• Dinnye

• Alma

• Dohány

• Bab

• Borsó 

Szántóföldi kultúrákban

• Repce

• Lucerna

Hektárdózis: 250-300 kg

YaraLiva Tropicote – granulált kalcium-nitrát 



Lombtrágyázás – milyen tápelemet?
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Mikroelemek (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)
• g/ha (90% <)

• Teljes növényi igény kielégíthető lombtrágyázással

Elsődleges tápelemek (N, P, K)

• 10-100 kg/ha (2-3%)

• Lombtrágyázás csak a talajon keresztüli pótlás kiegészítésére a kritikus időszakban

• A lombtrágyázás nem pótolja a talajon keresztüli pótlást

Másodlagos tápelemek (Ca, Mg, S)

• kg/ha (10-15%)

• Lombtrágyázással a növény speciális igényeit elégíthetjük ki

• Ált. talajon keresztül kell/lehet/érdemes/ pótolni



Lombtrágyázás = YaraVita
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150 országban, 1000 különböző termék

Széles adaptáció a klimatikus-, növényi-, és talajviszonyokhoz.

Egyedi formuláció:

• Növényspecifikus- és egy tápelemes összetételek

• Gyógyszerkönyvi minőségű alapanyagok

• 1-2 hónapos tartamhatás

• Rendkívül nagy hatóanyag-tartalom, alacsony dózis

• Kiváló esőállóság

• Keverhetőség (TankmixIT applikáció)



Formulázott termék, ellenőrzött hatásmechanizmus

Gyuris Kálmán1
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idő

Tápanyag 

szint a 

levélben

(ppm) Kritikus szint

Toxicitási küszöbA

B

A: Nem formulázott termék:

• Rövid hatástartam

• Fitotoxicitás veszélye

• Több kezelés szükséges

B: Formulázott YaraVita termék:                                             

• Lassú felvétel hosszantartó

hatással

• Kevesebb kezelés szükséges

Kijuttatás 

ideje



YaraVita Universal Bio



Köszönöm a figyelmet!
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