
YaraVita™ 
seniphos

Kijuttatásával javíthatjuk a 
gyümölcshús fizikai para-
métereit - így a gyümölcs 
húskeménységét - ezzel 
jelentősen javítva a tárol-
hatóságot. Alkalmazása 
segít az optimális kalcium/
foszfor arány kialakulásá-
ban. Használatával javul a 
termés minősége, tárolha-
tósága, és a színeződése.

Folyékony foszfor, kalcium, és nitrogén 
tartalmú lombtrágya ültetvények kezelésére.
Használatával javul a termés minősége, 
tárolhatósága, színeződése.

Összetétel:
•  310 g/l foszfor-pentoxid 

tömeg százalékban kifejezve: 23,6% P2O5 tartalom
•  56 g/l CaO, nem vízoldható kalcium 

tömeg százalékban kifejezve: 3% Ca tartalom
•  39 g/l nitrogén 

tömeg százalékban kifejezve 3% N tartalom

Szín: Átlátszó sárgás-zöld folyadék
Kémhatás: 1,1
Sűrűség: 1,312 kg/l
Kiszerelés: 10 liter, nettó tömeg: 13,12 kg
Fagyáspont: <-15°C

A YaraVita™ Seniphos előnyei:
•  Az egyedi formulázás és összetétel miatt 

biztonságos és hatékony felhasználás
•  Optimális tartamhatás
•  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 
próbát. A termék keverhetőségéről a www.tankmix.com 
oldalon is tájékozódhat.



Felhasználási útmutató

Termés Alkalmazás Mennyiség
l/ha

Alma

10 l/ha dózisban alkalmazzuk sziromlevél hullás után, 10-14 naponta ismételve. 

3-8 kezelés javasolt. Permetlé mennyiség: 400 l/ha minimum. Színezésre: 10 

liter/ha adagban, 500-1000 l/ha permetlé mennyiséggel kijuttatva. YaraVita™ 

Seniphost ebben az esetben tilos keverni növényvédő szerekkel, egyéb adalék 

anyagokkal, csak önmagában adható ki! 1-2 kezelés szükséges (7 nap kiha-

gyással) amikor a színeződés megindul, ami általában 2-3 héttel a betakarítás 

előtt következik be.

Burgonya

A kezdeti növekedés stimulálására: 

10 l/ha dózisban alkalmazzuk kelés után. Gumó méretének növelésére, lega-

lább 2 kezelés 5-10 l/ha adagban juttassuk ki (amikor az első gumók átmérője 

eléri a 10 mm-t), 10-14 naponként ismételve.

Permetlé:

300-600

Cseresznye
5 l/ha adagban, 2-5 alkalommal használjuk, 7-14 napos időközönként a szirom-

levélhullástól.

Vízmennyiség: 

400-1000

Körte
5 l/ha adagban, 3-6 alkalommal használjuk, 7-14 napos időközönként a szirom-

levélhullástól.

Vízmennyiség: 

400-1000

Őszi barack
10 l/ha dózisban alkalmazzuk sziromlevél hullás után, 7-14 naponta ismételve. 

2-5 kezelés javasolt. 

Permetlé:

500-1000

Sárgabarack
5 l/ha adagban, 2-5 alkalommal használjuk, 7-14 napos időközönként a szirom-

levélhullástól.

Vízmennyiség: 

400-1000

Szamóca
(szántóföldi termesztés)

Nem folytonérő fajtáknál: 10 l/ha dózisban alkalmazzuk, a virágzástól kezdve, 

7-10 naponként ismételve. 3 kezelés javasolt. Folyton érő fajtáknál, a tenyé-

szidőszak alatt 5 l/ha dózisban alkalmazzuk, 10-14 naponta ismételve. 6 kezelés 

javasolt. A kezeléseket 10-14 naponként lehet megismételni.

Permetlé:

200-600

Szőlő
10 l/ha dózisban alkalmazzuk kötődéstől, 10-14 naponta ismételve.

2-4 kezelés javasolt. 

Permetlé:

500-800

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
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