
YaraVita™

Gewasspecifieke bladmeststoffen voor akkerbouw, maïs 
en grasland. Voor een geslaagde en rendabele teelt.



Voedingselement YaraVita™ 
Gramitrel (g/l)

YaraVita™ 
Solatrel (g/l)

YaraVita™ 
Brassitrel Fl (g/l)

N 64 - 79

P205 - 440 -

K20 - 75 -

MgO 250 67 133

boor (B) - - 50

koper (Cu) 50 - -

mangaan (Mn) 150 10 70

zink (Zn) 80 5 -

molybdeen (Mo) - - 4

Formulering Suspensie incl.
formuleringshulpstoffen

Oplossing incl. 
formuleringshulpstoffen

Suspensie incl. 
formuleringshulpstoffen

Samenstelling van YaraVita™ gewasspecifieke bladmeststoffen, 
optimaal afgestemd op de teeltbehoeften.

Verbeterde werking dankzij speciale formulering.

a) Uitvloeiers zorgen voor   
 een optimale bedekking   
 van het bladoppervlak.   
 Het contactoppervlak   
 met het blad wordt vergroot en  
 de meststoffen kunnen beter   
 worden opgenomen.

b) Hechtingsmiddelen   
 zorgen voor meer regenvastheid  
 en langdurige beschikbaarheid  
 van voeding voor de plant   
 via het blad. 

c) Absorptiemiddelen zorgen   
 voor beter opname van de   
 voedingsstoffen in de plant.

d) Dispersiemiddelen   
 voorkomen samenkitten   
 van de meststofdeeltjes in de   
 suspensie. Dit garandeert, ook  
 bij hoge meststofconcentraties,  
 langdurige stabiliteit van   
 het product in de verpakking. 
 Verstoppingen in de sproeidoppen  
 worden verhinderd en het product  
 is uitstekend mengbaar met   
 gewasbeschermingsmiddelen.

Advies over de mengbaarheid van YaraVita-producten met gewasbeschermingsmiddelen is 
te vinden op: www.tankmix.com/yara



YaraVita™ Gramitrel 

Samenstelling
Mangaan (Mn)  150 g/l
Koper (Cu)  50 g/l 
Zink (Zn)  80 g/l  
Magnesium (MgO) 250 g/l 
Dichtheid   1,646 kg/l

1 l/ha bij tekort 
tot BBCH 49

1 l/ha in 
de herfst 
BBCH 12

2 l/ha in het voorjaar BBCH 25-37

Meeropbrengst door YaraVita™ Gramitrel
 in wintertarwe.

2-jarige proeven 2007 & 2008

Controle

Opbrengst (%) relatief t.o.v. controle

Wintertarwe
(13 lokaties)

Wintergerst

Elskop (D) Ziesendorf (D)

Een evenwichtig aanbod van alle 
voedingselementen is de basis voor 
een optimale gewasontwikkeling. 
Om een hoge kwaliteit en opbrengst 
van granen te garanderen volstaan 
de traditionele bemestingsmethoden 
vaak niet. YaraVita™ Gramitrel 
werd hiervoor speciaal ontwikkeld en 
verzekert een optimale kwaliteit en 
opbrengst van uw gewassen.

Gebruik YaraVita™ Gramitrel  op 
granen.
•	 Magnesium, zink en mangaan 

brengen na de winter de 
fotosynthese weer snel op 
gang.

•	 Koper verbetert de N-opname, 
maar ook de pollenkwaliteit 
en daarmee de vruchtbaarheid 
van de aar.

•	 Koper en mangaan verhogen 
het aantal spruiten tijdens de 
uitstoeling. 

YaraVita™ Gramitrel is een 
uitgebalanceerde, geconcentreerde 
en veilige bladvoeding die voorziet 
in alle essentiële spoorelementen 
voor het graan. Hierdoor doorstaat 
het gewas stressperioden beter en 
herstelt het sneller.



YaraVita™ Solatrel
Aardappelen           

Om een maximaal rendement te 
behalen met gezonde knollen van 
uitstekende kwaliteit en met het 
vereiste onderwatergewicht. 
Bladvoeding met YaraVita geeft een 
optimale bladkwaliteit gedurende 
het gehele seizoen. 
Een goede vegetatieve groei is 
bepalend voor hoge opbrengst en 
kwaliteit.

Goede fosfaatvoorziening in het 
juiste groeistadium is bepalend voor 
het aantal knollen en de uitgroei 
ervan.

Magnesium speelt dan weer een 
belangrijke rol bij de aanmaak van 
droge stof.

Dankzij zijn specifieke samenstelling 
bevordert YaraVita™ Solatrel 
de knolaanleg en de verdere 
ontwikkeling van de knollen. 
Behandelingen met YaraVita™ 

Solatrel vóór knolaanleg
verhogen het aantal knollen. 
Behandeling tijdens de knolaanleg 
verhoogt de opbrengst aanzienlijk.

Dosering en tijdstip van toediening van YaraVita™ Solatrel

Samenstelling
Fosfaat (P2O5)   440 g/l 
Kalium (K2O) 75 g/l
Magnesium (MgO)  67 g/l
Mangaan (Mn) 10  g/l
Zink (Zn)  5  g/l
Dichtheid   1,475 kg/l

 Haakjesstadium   knolaanleg  knolgroei  afrijping  
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YaraVita™ Solatrel in Industrieaardappelen variëteit: 
Victoria, Reinland (D), 2006
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onbehandeld 10 l YaraVita™

Solatrel

 3,1 t/ha meer knolopbrengst

Aardappelrassen met een normale knolaanleg
10 liter/ha tot einde knolgroei verdeeld over 2-3 giften 
met tussenpozen van 10 - 14 dagen. Toedienen in 200 
liter water/ha. Laatste behandeling minstens 3 weken 
voor de loofdoding!

Industrie-, consumptie- en zetmeelaardappelen en 
aardappelrassen met weinig knolaanleg
4 liter/ha tot de knolaanleg en tot einde knolgroei 
(2 x 3 liter/ha) met tussenpozen van 10 – 14 dagen. 
Toedienen in 200 liter water/ha



YaraVita™ Solatrel
Maïs           

Aangezien maïs van oorsprong een 
subtropisch gewas is, heeft het in 
koude grond moeite om voldoende 
fosfaat en zink op te nemen. 
Hierbij komt dat de wortel-
ontwikkeling slechts langzaam 
op gang komt. Bovendien is de 
toegestane fosfaatgift uit mest en 
kunstmest de laatste jaren flink 
gedaald.

Een bladbemesting met 
YaraVita™Solatrel, rijk aan fosfaat 
en zink, is dan bijzonder effectief. 
Door een bladbemesting in het 4-8 
bladstadium toe te passen zal ook 
bij koude weersomstandigheden 
de jonge maïsplant voldoende 
nutriënten kunnen opnemen voor 
een optimale groei. 
De wortelgroei verbetert, dankzij 
de extra fosfaat, waardoor er ideale 
omstandigheden ontstaan voor 
maximale productie.

Ideaal voor gecombineerde 
toepassing met de 
onkruidbestrijding.

Fosfaatgebrek in maïs

5 l/ha vanaf 
4 bladstadium

Samenstelling
Fosfaat (P2O5)   440 g/l 
Kalium (K2O) 75 g/l
Magnesium (MgO)  67 g/l
Mangaan (Mn) 10  g/l
Zink (Zn)  5  g/l
Dichtheid   1,475 kg/l



YaraVita™ 
Brassitrel FL 
YaraVita™ Brassitrel FL™ is een 
bladvoeding speciaal ontwikkeld 
voor teelten als suikerbiet, 
koolsoorten, koolzaad en sla met 
hoge gehaltes aan boor, mangaan, 
molybdeen en magnesium.

Boor speelt een rol bij de 
kouderesistentie en aanmaak en 
transport van suikers. Bij koolzaad 
zorgt boor voor een verminderde 
bloemval. Bij bieten beperkt boor 
het voorkomen van hartrot en 
is het essentieel voor de goede 
wortelontwikkeling.
Magnesium, mangaan en 
molybdeen zijn zeer belangrijk bij 
de fotosynthese (aanmaak van 
chlorofyl).

Mangaan en molybdeen reduceren 
het nitraatgehalte in het blad. Een 
laag nitraatgehalte is voor diverse 
bladgroenten (directe consumptie) 
noodzakelijk.
Speciaal voor koolzaad is het van 
belang in de herfst een reserve aan 
voedingselementen op te bouwen 
voor een goede winterhardheid en 
een snelle hergroei in het voorjaar.

Samenstelling
Boor (B) 50 g/l 
Mangaan (Mn) 70 g/l
Molybdeen (Mo)  4 g/l
Magnesium (MgO) 133 g/l 
Calcium (CaO) 103 g/l 
Stikstof (N) 79 g/l 
Dichtheid kg/l 1,513 kg/l
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Controle
2 l/ha YV Brassitrel FL in herfst
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100%
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2 l/ha YV Brassitrel FL in herfst + 1 l/ha YaraVita Bortrac in voorjaar  

YaraVita™ Brassitrel FL in Winterkoolzaad 2009
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3-4 l/ha vanaf 
4-6 bladstadium



Gebruik van YaraVita™ Solatrel in 
winterkoolzaad: 3-5 l/ha in het 4 – 6 
bladstadium en bij scheutgroei

Eén YaraVita™ product voor 
verschillende teelten?

Gebruik van YaraVita™ Solatrel in granen: 
3-5 l/ha vanaf uitstoeling

Gewas YaraVita™ Gramitrel YaraVita™ Brassitrel FL YaraVita™ Solatrel

Wintergraan 3 5

Zomergraan 3 5

Grasland 2 5

Koolzaad 4 5

Maïs 2 3 5

Aardappel 3 10

Suikerbiet 3 5

Leguminosen 4 5

Koolsoorten 4 5

Sla open lucht 4 5

Zonnebloemen 3

Asperge 3 5

Overzicht: aanbevolen maximale dosering (l/ha) van YaraVita™, eenmalig toe te passen op 
bepaalde gewassen (toepassingstijdstip en –modaliteiten -> zie verpakking)

Bijkomende toepassingsmogelijkheden voor de 
teeltspecifieke YaraVita™ producten.
Aangezien  YaraVita™ bladmeststoffen zeer goed door de 
plant worden verdragen, kunnen ze ook in andere teelten 
met vergelijkbare voedingsbehoefte toegepast worden.

Leguminosen zijn bv. gevoelig voor mangaan-, 
molybdeen- en boortekort, net zoals koolzaad.
Bij de vollegrondsgroenteteelt zal gebruik van YaraVita™ 

Brassitrel FL™ de opbrengst en kwaliteit sterk 
verbeteren.

De YaraVita™ gewasspecifieke bladmeststoffen zijn in 
principe ontwikkeld om te voldoen aan de behoefte van 
specifieke teelten, doch onder bepaalde omstandigheden 
kunnen ze ook aangewend worden in andere teelten.

Vooral in een vroeg ontwikkelingsstadium hebben 
planten moeite om voldoende fosfaat uit de grond op te 
nemen. Een bladbemesting met YaraVita™ Solatrel, rijk  
aan fosfaat (440g/l P2O5) is dan bijzonder effectief. 



Neem contact op met uw dealer voor meer informatie:

YaraVita™

Gewasspecifieke bladmeststoffen voor akkerbouw, maïs 
en grasland. Voor een geslaagde en rendabele teelt.

Deze brochure is samengesteld met de huidige kennis van zaken. Elk advies is bedoeld als richtlijn en 
moet worden aangepast aan de omstandigheden. Yara kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 
schade van enigerlei aard, voortvloeiend uit de verstrekte informatie.

 • Eenvoudig te gebruiken. 
 • Volwaardige spoorelementpakketten, speciaal op de teelt afgestemd.
 • Hoog geconcentreerd en optimaal geformuleerd.
 • Veilig in gebruik.
 • Gemakkelijk mengbaar met veel gewasbeschermingsmiddelen (www.tankmix.com). 
 • De verzekering voor een geslaagde teelt.


