A szamóca
tápanyag-ellátása

Legfontosabb tudnivalók
•N
 agy tápanyag- és vízigényű növény
•A
 nitrogén, foszfor és kálium mellett
fontos a magnézium, kalcium és vas
ellátottság is.
•A
 virágzás és gyümölcsérés közötti
időszak kritikus a tápanyag- és vízellátás szempontjából.
• A több évig termő ültetvények esetében a tápanyag-ellátás a szürettel
nem ér véget.
• A szamóca a tápelem hiányokra érzékenyen reagál.
• A tápanyagot viszonylag egyenletesen
veszi fel.
• A szedés végéig a tápanyag felvétele
dinamikusan emelkedik.
• Nitrogént a szedés után is igényel, a
rügydifferenciálódás érdekében
• Só- és klórérzékeny növény
Vegetatív növekedés kezdete
Tápldatozás,
Lombtrágyázás

Ferticare

™

15-30-15
50 kg/ha

• 1 0 mm bogyónagyság elérése után
lehetőleg ne használjunk ammónium
tartalmú műtrágyát.

Milyen műtrágyát használjak?
YaraMila™ Cropcare, összetett, klórmentes, komplex, mikroelem tartalmú
melegen granulált műtrágya családot.
Amennyiben van talajvizsgálati eredménye, ennek megfelelően válassza ki az
összetételt. Ha nem rendelkezik talajvizsgálati eredménnyel, akkor a növény
igényéből kiindulva kálium túlsúlyos
műtrágyát válasszon.

Fejtrágyázásra:
Fejtrágyázásra használja a YaraLiva™
Nitrabor, a YaraMila™ Cropcare és a
YaraBela™ Extran műtrágyákat.

Virágzás előtt
Tápldatozás,
Lombtrágyázás
14-11-25
30 kg/ha,
24-8-16
30 kg/ha

Virágzás

Terméskötődés,
termésnövekedés
Fejtrágyázás
Lombtrágyázás

14-11-25
30 kg/ha

Krista™

MgS
25 kg/ha

K Plusz
50 kg/ha

YaraLiva™

Calcinit
40 kg/ha

Calcinit
40 kg/ha

YaraVita

™

Frutrel
5 l/ha,
Bortrac
1 l/ha

Frutrel
5 l/ha

A tápoldat koncentrációja vízminőségtől függően 0,1-0,15% legyen.
Betakarítás előtt egy hónappal

Frutrel
5 l/ha **,
Stopit
5 l/ha

Lombtrágyázásra:
• Általános kondicionálásra: Használja
az YaraVita™ Frutrel és YaraVita™ Universal Bio folyékony lombtrágyákat.
• Célzott kezelésre: Ha valamelyik
mikroelemből nagyobb mennyiséget szükséges kiadni (abszolút vagy
relatív hiány a talajban), használja a
YaraVita™, egy vagy több mikroelemet
tartalmazó lombtrágyáit.

Tápoldatozás:
Intenzív technológiában az öntözéssel
folyamatos tápanyag-ellátást is biztosítunk. A tápoldatozást talajtípus szerinti
megosztással végezzük. A tápoldatozáshoz a vízoldható komplex Ferticare™, a 100%-ban vízoldható kiegészítő
Krista™ műtrágya termékcsaládot és
a YaraLiva™ Calcinit-et termékünket
használjunk.
Zsendülés, érés

Szedés közben

Betakarítás után

Tápldatozás,
Lombtrágyázás

Tápldatozás,
Lombtrágyázás

Tápldatozás,
Lombtrágyázás

10-5-26
25 kg/ha

14-11-25
25 kg/ha

14-11-25
25 kg/ha

K Plusz
50 kg/ha

K Plusz
50 kg/ha

Calcinit
40 kg/ha

Seniphos
5 l/ha

Stopit
5 l/ha
Seniphos*
5 l/ha

Frutrel 5 l/ha,
vagy
Zintrac 2 l/ha
és Bortrac 1 l/ha

*

**

tápoldatos kijuttatás

lombtrágyázás

