
Yara Megalab
Talaj- és növénymintavételi, 
szaktanácsadási megoldások

A szakszerű és költséghatékony tá-
panyag-ellátás egyik legfontosabb 
alappillére a talajaink kémiai és fizikai 
paramétereinek ismerete. A talaj- és nö-
vényminta vizsgálati eredménye alapve-
tő információkat szolgáltat a megfelelő 
műtrágya típus és mennyiség megvá-
lasztásához. 

Most már Magyarországon is elérhető 
a Nyugat-Európában már széles körben 
elterjedt talaj-, növénymintavételi és 
szaktanácsadási szolgáltatás, melynek 
hátterét az angliai Pocklingtonban helyet 
kapott Megalab laboratóriumunk bizto-
sítja. A Megalab az Egyesült Királyság 
vezető laboratóriuma, amely 40 éves 
múltra tekint vissza, valamint BS-EN-
ISO 9001:2008 és ISO/IEC 17025:2005 

tanúsítással rendelkezik. Kapacitását 
legjobban az évente elvégzett 250 000 
vizsgálat jellemzi, melyek között megta-
lálható talaj-, növény-, szerves trágya-, 
szilázs-, komposzt-, víz- és műtrágya 
vizsgálat is.

Az Ön számára legfontosabb mutató 
pedig a mintavizsgálati idő, ami 
a Megalab szolgálatás esetén 3! 
igen, három munkanap a minta 
beérkezésétől a szaktanácsig, talaj és 
növényminta esetén is.

A vizsgálat után Ön nem csak egy ered-
mény táblázatot kap, hanem profesz-
szionális szaktanácsot is, amely alapján 
hatékonyan és gazdaságosan tervezheti 
a tápanyag-ellátást.

A vizsgálati típusok közül csak néhányat kiemelve:

Talajvizsgálatok:

BS Bővített P, K, Mg, Ca, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Na, Zn
pH, kation kicserélődési kapacitás (CEC), mészigény

BS Extra Bővített
Extra

P, K, Mg, Ca, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Na, Zn
pH, kation kicserélődési kapacitás (CEC), szervesanyag%, homok%, 
iszap%, agyag%, talaj fizikai félesége, mészigény



Növényvizsgálat:

BSL Bővített N, P, K, Mg, Ca, S, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

A könnyen értelmezhető analízist és szaktanácsot PDF formátumban,
e-mailben küldjük el Önnek.

Hogy megkíméljük Önt a mintavétel 
fáradságos munkájától, egy GPS 
alapú talajmintavételre szakosodott 
céggel karöltve magas színvonalon 
végzünk talaj és növénymintavételt is. 
Mindkét mintatípus esetén 5 hektáros 
mintavételi egységet alkalmazunk, 
melyről legalább 25 részmintát 
veszünk. A mintavételezési útvonal GPS 
koordinátáit rögzítjük, így a későbbi 
mintázások során az útvonal újra 
bejárható, és a talajban bekövetkezett 
változások követhetővé válnak. 
Munkánkat belső minőségbiztosítási 
rendszer biztosítja, így a minták 
visszakövethetőek, beazonosíthatóak, 
szükség esetén a mintavételezés, 
labormérés megismételhető.

Vizsgálati jegyzőkönyv (levél)
Megrendelő MR EXAMPLE

HOME FARM
EXAMPLE TOWN
YORKSHIRE

Kereskedő

Minta referencia Beérkezés dátuma 15/09/2014
Minta sorszáma ABCD/01
Növény BÚZA

Vizsgálat Eredmény Optimális érték Értékelés Megjegyzés

Nitrogén (%) 3.40 3.00 Normális Megfelelő szint

Foszfor (%) 0.28 0.30 Enyhén alacsony Fontolja meg a YaraVita Kombiphos lombtrágya használatát,
vagy növelje egy műtrágyaféleség mennyiségét.

Kálium (%) 1.60 3.50 Nagyon alacsony Fontolja meg a YaraVita Safe K használatát,
vagy növelje egyéb műtrágyaféleség mennyiségét. 

Kalcium (%) 2.10 0.40 Normális Megfelelő szint

Magnézium (%) 0.14 0.12 Normális Megfelelő szint

Mangán (ppm) 18.0 35.0 Alacsony 2x1 l/ ha YaraVita Mantrac Pro. Az időzítéssel kapcsolatban
olvassa el a termék használati utasítását.

Bór (ppm) 207.0 6.0 Magas Toxicitás lehetősége

Cink (ppm) 9.9 25.0 Nagyon alacsony 1 l/ha YaraVita Zintrac 700. Az időzítéssel kapcsolatban
olvassa el a termék használati utasítását.

Vas (ppm) 125 50 Normális Megfelelő szint

Réz (ppm) 4.8 7.0
Alacsony

2x0,5 l/ha YaraVita Coptrac 500. Ne használja G.S.32 után.
Az időzítéssel kapcsolatban olvassa el a termék használati
utasítását.

Molibdén (ppm) 0.80 0.10 Normális Megfelelő szint

Kén (%) 0.23 0.25 Enyhén alacsony Fontolja meg a YaraVita Thiotrac lombtrágya használatát.

További megjegyzések:
Underlined nutrients should be treated as a priority. However where these are adequate, treatment of deficient low priority nutrients 
should be considered. ALWAYS REFER TO THE LABEL FOR SPECIFIC ADVICE ON RATES AND TIMINGS BEFORE USING A 
YARA PRODUCT. PLEASE NOTE :  The guideline levels quoted should be regarded as the absolute minimum at which crop 
growth or quality may be affected. Treatment of deficient low priority nutrients may be beneficial if all sensitive nutrients are 
adequate.

Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:
Whilst every care is taken to ensure that the Results from Analysis are as accurate as possible, it is important to note that the analysis relates to the 
sample received by the laboratory, and is representative only of that sample.  No warranty is given by the laboratory that the Results from Analysis 
relates to any part of a field or growing area not covered by the sample received. It is important to ensure that any soil, leaf, silage or fruitlet sample sent 
for analysis is representative of the area requiring analysis and that samples are obtained in accordance with established sampling techniques.  A leaflet 
containing instructions on how to take soil, leaf, herbage, silage and fruit samples for analysis is available from the laboratory on request.

This report has been generated by Yara's Megalab™ software.
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Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, bővebb információért keresse kollegáinkat:

A talajmintavételi
szolgáltatásban
partnerünk:

Gyuris Kálmán szaktanácsadó, Dél-Magyarország 
Tel.: +36 30 3839 341, e-mail: kalman.gyuris@yara.com
Tóth Milena szaktanácsadó, Dél-Dunántúl 
Tel.: 30 883 0731, e-mail: milena.toth@yara.com
Dr. Térmeg János szaktanácsadó, Észak-Dunántúl 
Tel.: +36 30 3498 084, e-mail: janos.termeg@yara.com
Tóth Gábor szaktanácsadó, Észak-Magyarország 
Tel.: +36 30 6898 094, e-mail: gabor.toth@yara.com

Kovács András szaktanácsadó, Kelet-Magyarország 
Tel.: +36 30 6898 095,e-mail: andras.kovacs@yara.com
Szabari Szabolcs, szaktanácsadó, Közép-Alföld
Tel.: +36 30 964 9513, e-mail: szabolcs.szabari@yara.com


