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Yara megoldások tápoldatozáshoz
FerticareTM műtrágyákkal

A Yara tápoldatozás előnyei:
• Harmonikusllátás és biztonságos fejlődés a teljes tenyészidőben,
• Hiánybetegséktől mentes, jól terhelhető, magasabb hozamú állomány,
• Irányítható növekedés, termésmen�nyiség és minőség
• Jobb vízminőség, hatékonyabb tápanyagfelvétel, kisebb kockázat, nagyobb jövedelmezőség
• Jól alkalmazható csepegtető és
mikroszórós öntözéssel.
A FerticareTM műtrágya termékcsalád
jellemzői:
• 100%-ban vízoldható – környezetbarát, tiszta műtrágyák,
• Savanyú kémhatás – javítják a vízminőséget, tisztítják az öntözőrendszert,
• Alacsony sószint – könnyen felvehető
mikroelemeket tartalmaznak,
• Többféle összetétel – magas hatóanyag tartalmú komplex műtrágyák,
• Jó tárolhatóság – fagyra nem érzékenyek.
A FerticareTM műtrágyák tulajdonságai, használatának előnyei:
100%-ban vízoldható
A FerticareTM műtrágyák vízben 100%ban, maradék nélkül oldódó kiváló minőségű termékek, ezért kitűnően alkalmazhatók tápoldatozásra. A tápoldattal kijuttatott FerticareTM műtrágyák tápanyagát
a növények gyökéren keresztül azonnal
képesek felvenni és hasznosítani.
Savanyú kémhatás
A FerticareTM műtrágyák a tápanyagok felvételében biztosítják a zöldségnövények, a dísznövények többségének,
valamint a szőlő és gyümölcsök számára is legkedvezőbb gyengén savanyú kémhatást (általában 6,5-7 pH). A
FerticareTM műtrágyák karbamid-fosz-

fát alapanyaga kedvezően savanyítja a
tápoldatot és a gyökérközeget. Emeli az öntözővíz minőségét, mert közömbösíti a kémhatást emelő, tápanya felvételt gátló káros hidrogénkarbonát jelentős részét. Ezzel tovább javítja a
tápelem felvételt. Savanyú kémhatásuk miatt az öntöző rendszereket tisztítják, és tisztán tartják, megelőzik a
csepegtető rendszerek dugulását
Többféle összetételben kapható
komplex műtrágyák
A FerticareTM műtrágyák többféle makro és mikroelem összetételű változatban készülnek. Ezek a termékek optimális és harmonikus arányban tartalmazzák a növények számára szükséges
tápelemeket. A növények sokkal ellenállóbbak lesznek a kedvezőtlen környezeti tényezőkkel, az időjárással, a kórokozókkal szemben, fokozódik a növények stressztűrő képessége. A megfelelő kondíciót, a virágképződést, a kötődést zavarmentesen csak harmonikus
tápanyagellátás mellett várhatjuk
el. A komplett ellátással megelőzhetőek
a mikroelem hiányok és az élettani betegségek. Javul a termés biztonsága és
növekszik a termés minősége, az évelő
növények vessző érése, téli fagytűrése.
Magas hatóanyag tartalmú, tiszta
műtrágyák
A magas hatóanyag tartalom azt jelenti,
hogy a FerticareTM műtrágyákban csak a
növények számára felvehető tápanyagok
találhatók, nem szennyezik a környezetünket. Káros mellékhatásuk nincs.
Alacsony só szint
A nagy sókoncentráció, magas sóindex
(magas EC) káros a növények számára.
A FerticareTM műtrágyák magas hatóanyag tartalmuk ellenére is csak kis

mértékben emelik az EC-t, ezért a tápanyag felvétel ugyanolyan töménységnél sokkal aktívabb. Nagy adagú műtrágya felhasználás során sem emelik
meg tartósan a talaj, vagy a gyökérközeg sókoncentrációját.
Könnyen felvehető mikroelemek
A FerticareTM műtrágyák a könnyen felvehető mikroelemeket harmonikus arányban tartalmazzák. Magas mikroelem tartalmuk miatt a növények egészségesebbek lesznek. A harmonikus tápelem-arány
kialakítása biztosítja a növények számára, hogy minden tápelem hasznosuljon és
segítsék egymás felvételét. Teljes ellátással megelőzhetőek a mikroelem hiányok
és az élettani betegségek. Javul a termés
biztonsága és minősége.
Jól tárolhatók, fagyra nem érzékenyek.
Kristályos szerkezetük miatt a raktározás során fagyra nem érzékenyek és az
előírt körülmények között korlátlan ideig tárolhatók.
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FerticareTM műtrágya család: 100%ban vízoldékony, kristályos öntözőműtrágyák
FerticareTM 15-30-15 starter:
Magas foszfortartalmú indító műtrágya. Minden zöldség és dísznövény palántaneveléséhez és a kiültetés utáni gyökeresedéshez. Bogyósok, egyéb
gyümölcsök virágzás és kötődés javításához virágzás előtt.
FerticareTM 8-42-14 starter:
Igen magas foszfortartalmú műtrágya.
Tőzegkultúrákban (kiemelten a magas
pH-jú hazai tőzegekhez), tőzeges palántanevelésben, a gyökeresedés időszakában. Dísznövény kultúrákban virágzás serkentésére.
FerticareTM 14-11-25 (Általános):
Minden kertészeti növény palántanevelésére, kiültetés utáni indító tápoldatozására, virágzásig minden kertészeti kultúrában.
FerticareTM 24-8-16
(Nitrogén túlsúlyos):
A gyökeresedés után a növekedés (hajtás és termésképzés) időszakában min-

den kertészeti kultúrában. A nitrogénigényes paprika, uborka, saláta nyári
tápoldatozására kiemelten javasoljuk.
FerticareTM 10-5-25
(Kálium túlsúlyos):
Káliumigényes kultúrákban a tenyészidőszak második felében a színeződés,
beltartalom, tárolhatóság javítására.
Kiemelten javasolt paradicsom, din�nyék, intenzív gyümölcsösök, dísznövények minőségjavító tápoldatozására.
FerticareTM 6-14-30 IV
(Hidrokultúrás):
Talajnélküli, hidrokultúrás termesztés
tápoldatozására javasolt speciális műtrágya. Nitrogént csak nitrát formában
tartalmaz. Az alacsony nitrogén tartalom lehetővé teszi a kalcium- nitrátos
kiegészítést a tápoldatban. A tápoldat
kémhatását savazással állítsuk be.

FerticareTM 13-15-17 palántanevelő:
Tőzegkeverékben, tápföldben, minden
palánta és dugványneveléshez és cserepező keverékhez alkalmazható gyökerezést serkentő komplex, folyamatos
tápanyag leadású műtrágya.
Kiszerelés:
A Ferticare TM komplex műtrágyacsalád
termékei 2,5 és 25 kg-os csomagolásban kerülnek forgalomba
Kérjük, mindig tartsa szem előtt, hogy
a pontos műtrágyázási szaktanácsadás
alapja a talaj és öntözővíz vizsgálat,
amelyet erre a célra szakosodott laboratóriumokban végeznek.
A kiadványban szereplő műtrágyák hatóanyag arányai változhatnak, kérjük, tájékozódjon márkakereskedőjénél,
szaktanácsadójánál.

FerticareTM 14-11-25 (Kalciumos):
A krónikus kalciumhiány tápoldatos
megelőzésére minden zöldségben,
gyümölcsben és dísznövényben. Komplex kertészeti mikrogranulátum műtrágya - tápközegekhez (Peat-Mix)

Szaktanácsadók:
Dr. Czinege Erik szakmai vezető
+36 30 5252 641
erik.czinege@yara.com
Éri Ferenc
kereskedelmi vezető
+36 30 2772 556
ügyfélszolgálat
+36 30 5203 376

Dr. Térmeg János  szaktanácsadó,
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+36 30 3498 084
janos.termeg@yara.com

Tóth Gábor szaktanácsadó
Észak-Magyarország
+36 30 6898 094
gabor.toth@yara.com

Gyuris Kálmán szaktanácsadó,
Dél-Magyarország
+36 30 3839 341
kalman.gyuris@yara.com

Kovács András
kertészeti szaktanácsadó
Kelet-Magyarország
+36 30 6898 095
andras.kovacs@yara.com

