
 

 

Bladgödselmedel med fosfor och kalcium 

till grönsaker, frukt och bär. 
 

Rekommendationer 

Frukt och bär 

Äpple: För bättre rödfärgning av frukten:  
10 l Seniphos/ha  2-3 veckor före skörd.  

1-2 behandlingar med 7 dagars mellanrum. 

Seniphos skall då tillföras separat ej 

blandat med annat växtskyddsmedel. 

Vattenmängd: 1000 l/ha. 
För ökad fasthet och hållbarhet: 10 l/ha 

med upprepade behandlingar med 7-14 

dagars intervall. Behandlingen startas vid 

avslutad blomning/begynnande kartbildning 

och upprepas ett antal gånger beroende på 
kvalitetsproblemens omfattning. 

Vattenmängd: 500-1000 l/ha. 

 

Jordgubbar: Jordgubbar på friland: 3 behandlingar,  

10 l/ha, var 7-10 dag. Från början av 
blomningen fram till begynnande 

kartutveckling.  

Vattenmängd: 500 l/ha. 

Jordgubbar tunnelodling: 0,5 l/100 l 

vatten, maximal koncentration. 6 behand-
lingar med 5 l/ha, var 10-14 dag. 

Vattenmängd: 1000 l/ha. 

 

Hallon: 10 l/ha, från början av blomningen fram till 

begynnande kartutveckling. 3 behandlingar. 
Vattenmängd: 500 l/ha. 

 Hallon tunnelodling: 0,5 l/100 l vatten, 

maximal koncentration. 6 behandlingar 

med 5 l/ha, var 10-14 dag.  

Vattenmängd: 1000 l/ha. 
 

Vinbär: 3 behandlingar med 10 l/ha. Vid 50 % 

fruktsättning, 100 % fruktsättning och 

under bärutvecklingen.  

Vattenmängd: 500 l vatten/ha 
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Fördelar: 

 Kvalitetshöjande kalcium. 

 Lättupptaglig fosfor. 

 Kan blandas med många ogräs och växtskyddsmedel. 

Se www.tankmix.com 

 
 

YaraVita
®

  

SENIPHOS
® 

Näringsinnehåll                                      Gram/liter 

Kväve (N)   39 

Fosfor (P)  135 

Kalcium (Ca)   40 

 

Fysikalisk form: Lösning 

Förpackning:  10 liters dunk och 210 liters fat 

 



 

 

Körsbär och  

plommon:  2-5 behandlingar med 7-14 dagars 

intervall, 10 l/ha i början av blombladens 

fall - avblomning.  
Vattenmängd: 500 l/ha. 

 

Grönsaker 
Kålväxter:  Broccoli, brysselkål, blomkål, savojkål, 

vitkål, rödkål etc. 2-3 behandlingar med  
7-14 dagars intervall, 10 l/ha i början av 

stammens längdtillväxt/ huvudbildningens 

början.  

Vattenmängd: 200 l/ha. 

 
Morötter: 2-3 behandlingar med 7-14 dagars 

intervall, 5 l/ha när plantorna är 15 cm 

höga.  

Vattenmängd: 200 l/ha. 

 
Isbergssallad: 2-3 behandlingar med 7-10 dagars 

intervall, 5 l/ha. Med början 10-14 dagar 

efter plantering.  

Vattenmängd: 200 l/ha. 

 
Lök: 1-2 behandlingar med 10-14 dagars 

intervall, 5 l/ha, när löken börjar svälla. 

Vattenmängd: 200 l/ha. 

 

Potatis: Tillför 15 l/ha vid begynnande knölbildning 
(när stolonerna sväller och kröker sig). 

Upprepad behandling kan utföras med 

 5 l/ha med 2-3 veckors mellanrum. 

Vattenmängd: 200 l/ha. 

 
 

Seniphos: 
 Ökar fasthet och hållbarhet hos grönsaker, frukter 

och bär. 

 Förbättrar lagringsdugligheten. 

 Ökar storlek och totalskörd hos frukter och bär. 

 Ger en mer enhetlig fruktmognad och ökar den 

röda täckfärgen hos äpple. Se rekommendationer 

sidan 1. 

 Förebygger fosforbrist när jorden är kall. 

 Ger fler jordgubbar i klass 1 och fastare bär med 
längre hållbarhet. 

 Reducerar sjukdomsangrepp. 
 

Fosfor P 

Fosforbrist är vanligt på våren när jorden är kall. Plantan 

kan inte ta upp tillräckligt med fosfor, trots att tillgången i 

jorden är god. Även vid höga pH-värden över 6,5 
begränsas fosforns tillgänglighet.  

Fosforbrist påverkar celldelningen negativt på 

försommaren. Fosforbrist gör att bärens och frukternas 

storlek minskar på grund av minskad celldelning. Brist 

medför också rödaktig bladfärg och mindre blad. 
 

Kalcium (Ca) 

Kalcium är viktigt, eftersom det tillsammans med bor och 

fosfor påverkar bärstorleken, bärfastheten och 

lagringsdugligheten positivt. Kalciumbrist ger små bär och 
frukter.  
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