
YaraVita™ 
frutrel

A szőlő és gyümölcs 
kultúrák specifikus lombt-
rágyája. Kiemelkedő 
tápelem tartalma biztosítja 
a növények bór és cinkigé-
nyét, valamint a felvételük-
höz szükséges nitrogént. 
Magas foszfor, kalcium és 
magnéziumtartalma már 
a lombfakadástól kezdve 
fontos szerephez jut: segíti 
a kötődést, a klorofill kép-
ződést, az enzimreakciókat 
és a nitrogén felvételét.

Folyékony nitrogén, foszfor, kalcium, 
magnézium, bór és cink tartalmú lombtrágya 
szőlő és más ültetvények kezelésére.

Összetétel:
•  240 g/l foszfor-pentoxid 

tömeg százalékban kifejezve: 15% P2O5 tartalom
•  280 g/l vízoldható kalcium-oxid 

tömeg százalékban kifejezve: 17,5% CaO tartalom
•  100 g/l magnézium-oxid 

tömeg százalékban kifejezve: 6,3% MgO tartalom
•  20 g/l bór 

tömeg százalékban kifejezve: 1,3% B tartalom
•  40 g/l vízoldható cink 

tömeg százalékban kifejezve: 2,5% Zn tartalom
•  69 g/l nitrogén 

tömeg százalékban kifejezve: 4,3% N tartalom

Szín: Zöld színű szuszpenziós koncentrátum
Kémhatás: 9,5
Sűrűség: 1,595 kg/l
Kiszerelés: 10 l, nettó tömeg: 15,95 kg
Fagyáspont: < -7°C

A YaraVita™ Frutrel előnyei
•  Az egyedi összetétel és formulázás
• Nagy hatóanyag tartalom
•  Tartamhatás: a kijuttatás után 1-3 hónapig 

szolgáltatja a tápanyagot
•  Ragasztó és felületi feszültséget csökkentő 

anyagot tartalmaz a hatékonyabb felhasználás 
érdekében.

Keverhetőség
A termék a legtöbb növényvédő szerrel keverhető, a változó 
körülmények miatt minden esetben végezzen keverési pró-
bát. A termék keverhetőségéről a www.tankmix.com oldalon 
is tájékozódhat.



Felhasználási útmutató

Termés Alkalmazás l/ha

Alma
5-10 l/ha adagban alkalmazzuk rügypattanástól sziromlevélhullásig. Az érés előtti levélhullás 
megelőzésére (pl.: Golden Delicious) kötődés után 10-14 naponként ismételve alkalmazzuk.
Szedés előtt egy hónappal már nem alkalmazható!

Permetlé
mennyiség: 
400-1000

Cseresznye
5-10 l/ha dózisban alkalmazzuk rügypattanástól a virágzás kezdetéig. 2 kezelés javasolt.
Kötődéstől 10-14 naponként 5 l/ha adagban megismételhető a kezelés. Szedés előtt egy hónappal 
már nem alkalmazható!

Permetlé
mennyiség: 
500-800

Csemege
szőlő

3 kezelés javasolt 2,5-5 l/ha adagban az első a virág szerkezet kialakulásakor, a második
a virágrügyek megjelenésekor, a harmadik pedig virágzáskor / kötődéskor.

Permetlé
mennyiség: 
400-1000

Dinnye
3 kezelés javasolt 2,5-5 l/ha adagban a virágzástól, 10 napos időközönként.
A betakarítás előtt egy hónappal már ne alkalmazzuk!

Vízmennyiség: 
200-400

Málna
5 l/ha adagban javasolt tavasszal az új levelek megjelenésekor. 2 alkalommal ismételjük meg
a kezelést, 10-14 napos időközönként.

Vízmennyiség: 
200-400

Őszibarack
5-10 l/ha dózisban alkalmazzuk, rügypattanástól a virágzás kezdetéig. 2 kezelés javasolt. 
Kötődéstől 10-14 naponként 5 l/ha adagban megismételhető a kezelés. Szedés előtt egy hónappal 
már nem alkalmazható!

Permetlé
mennyiség: 
500-800

Sárgabarack
2 kezelés javasolt 5-10 l/ha adagban a rügypattanástól a virágzásig. 2-5 kezelés javasolt 5-10 l/ha 
adagban a kötödéstől, 10-14 naponként. A betakarítás előtt egy hónappal már ne alkalmazzuk! 

Vízmennyiség: 
400-1000

Szabadföldi 
paprika

3 kezelés javasolt 2,5-5 l/ha adagban a virágzástól, 10 napos időközönként.
A betakarítás előtt egy hónappal már ne alkalmazzuk!

Vízmennyiség: 
200-400

Szabadföldi 
paradicsom

3 kezelés javasolt 2,5-5 l/ha adagban a virágzástól, 10 napos időközönként.
A betakarítás előtt egy hónappal már ne alkalmazzuk!

Vízmennyiség: 
200-400

Szamóca
(szántóföldi 
termesztés)

5 l/ha adagban levélnövekedés kezdetétől alkalmazzuk. Kétszer ismétlendő, 10-14 naponként.
Permetlé
mennyiség: 
400-800

Szilva
2 kezelés javasolt 5-10 l/ha adagban a rügypattanástól a virágzásig. 2-5 kezelés javasolt 5-10 l/ha 
adagban a kötödéstől, 10-14 naponként. A betakarítás előtt egy hónappal már ne alkalmazzuk! 

Vízmennyiség: 
400-1000

További információ:
Éri Ferenc kereskedelmi vezető, tel.: +36 30 2772 556, e-mail: ferenc.eri@yara.com
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 kertészeti 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

Ügyfélszolgálat: +36 88 577 944
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