
 

   

 

 

YaraVita®Tenso TM Cocktail 
 

YaraVita®Tenso Cocktail  on tasakaalustatud väetis, mis sisaldab erinevaid mikroelemente. 

Toodet kasutatakse seemnete külvieelseks töötlemiseks, lehtede kaudu väetamiseks ja 

kastmissüsteemides. 

 

Preparaadi koostis: 

Nimetus Sisaldus % 

Kaltsium (Ca) EDTA Kelaatidena 2,57 

Üldboor (B) 0,52 

Vask (Cu) EDTA kelaatidena 0,53 

Raud (Fe) EDTA kelaatidena  2,10 

Raud (Fe) DTPA kelaatidena 1,74 

Mangaan (Mn) EDTA kelaatidena 2,57 

Molübdeen (Mo)  0,13 

Tsink (Zn)EDTA kelaatidena  0,53 

 

   

 

YaraVita®Tenso Cocktail  sisaldab mikroelementide vahekorda, mis sobib paljudele 

kultuuridele ja vastavad põllukultuuride vajadussele. Kulunorm sõltub kohalikest oludest, 

saagikusest, mullaanalüüsist või kasutamisest hüdropoonikas. Kontrollige toitainete sisaldust 

mullas ning kasutamisel võtke aluseks selle keemiline analüüs. Katseta alati kulunormi 

väikesel pinnal. 

 

Kasutussoovitused leheväetisena ja kastmissüsteemides 

 Lehtede kaudu väetamine 

kg/ha 

Segus teiste väetistega, 

lisada grammides 10 kg 

kõikide teiste väetiste kohta 

(e) 

Puuviljad (a) 1,5-2,0 300 

Marjad, sõstrad (b) 1,0-1,5 250 

Viinamarjad 1,0-1,5 250 

Köögiviljad 0,5-1,0 150 

Kartul (põllukultuurid) (c) 1,0-1,5 200 

Lilled ja dekoratiivtaimed (d) 0,5-1,0 150 

Palm 1,0-1,5 250 

 

 

a) Õun, pirn, virsik, banaan, kirss, aprikoos, ploom, apelsin, sidrun, oliiv-, kiivi jne 

b) Maasikas, mustsõstar, punanesõstar, vaarikas jne 

c) Kõik teised kultuurid (kartul, mais, teravili, juurviljad jne. 

d) Igat liiki dekoratiivtaimed, lilled ja istikuid. 

e) Segamine: Soovitatav kogust toodet grammides võib kasutada väetamisel iga 10 kg 

kõikide teiste väetistega. Kõikides väetistes on keskmiselt 1 - 3%  kontsentratsiooniga 

mikroelemente (Nt 100 g / 10 kg = 0,1 kg / 10 kg = 1 kg / 100 kg = 1%). 



 

   

 

 

Seemnete külvieelne töötlemine 

 

 

Kogemused on näidanud, et YaraVita®Tenso Cocktail  sobib seemnete külvieelseks 

töötlemiseks: 

• avaldab positiivset mõju seemne arengule; 

• stimuleerib idanemise jõudu (2 -15%); 

• suurendada idanemise kiirust (2 -7%); 

• suurendada vastupanuvõimet taimehaigustele ja ebasoodsatele; 

• ilmastikutingimustele taime kasvu algstaadiumis. 

 

 

 Kultuur Seemnete külvieelne töötlemine g/t 

Põllukultuurid 50-100 

Päevalill 150  

suhkrupeet 150 

 

 

Kasutada 1000 kg seemnete kohta 10 liitrit vett. YaraVita®Tenso Cocktail-i  lahustatakse 10 

liitris vees, seejärel segada lahust koos 1000 kg seemnetega, pärast puhtimist on seemned 

valmis külviks. 


