BRASSITREL PRO
Właściwa formuła dla rzepaku
YaraVita™ BRASSITREL PRO zawiera

Aktualny stan plantacji rzepaku wskazuje
na potencjalnie dużą wrażliwość na braki składników
pokarmowych. Ciepła jesień i bardzo długa wegetacja
spowodowały, że rośliny wyczerpały już zapasy
składników i czekają na możliwość ich jak
najszybszego uzupełnienia. Kompozycja
podstawowych, ale jakże ważnych makroi mikroelementów zawartych w nawozie dolistnym
YaraVita™ BRASSITREL PRO pozwoli na ich
zaspokojenie. Stosując produkt wykorzystamy w pełni
potencjał plonotwórczy roślin i uzyskamy wysokie
plony o najwyższej jakości. W nawożeniu dolistnym
rzepaku kluczowymi mikroelementami są bor, mangan
oraz molibden. Nawóz dolistny YaraVita™
BRASSITREL PRO zawiera je w odpowiedniej ilości
i proporcji. Dodatkowo znajdziemy w nim azot, magnez
oraz wapń, które wpływają korzystnie na prawidłowy
przebieg procesów fizjologicznych w roślinie.
YaraVita™ BRASSITREL PRO jest nawozem
formułowanym, co zapewnia wysoką efektywność
nawożenia oraz doskonałą mieszalność z wieloma
środkami ochrony roślin.

Azot (N)

69 g/l

Magnez (MgO)

118 g/l

Wapń (CaO)

125 g/l

Bor (B)

60 g/l

Mangan (Mn)

70 g/l

Molibden (Mo)

4 g/l

Ciężar właściwy

1,537 kg/l

Skorzystaj z narzędzi niezbędnych
do osiągnięcia sukcesu w nawożeniu
Jak wyglądają objawy
niedoboru fosforu i innych
składników? Sprawdź w atlasie
niedoborów w aplikacji
na smartfon Yara CheckIT.
Chcesz upewnić się co do
możliwości mieszania YaraVita™
z innymi preparatami – odwiedź:
www.tankmix.com lub pobierz
na smartfon Yara TankmixIT.

CheckIT

TankmixIT

RFQ – zapytanie o ofertę Yara

Kompleksowa oferta produktów od ręki!

TERMIN STOSOWANIA:

Rzepak ozimy: wiosną, po ruszeniu wegetacji,
dawka 1,5–2 l/ha
Faza: do końca zielonego pąka, dawka: 1–2 l/ha
Rzepak jary: od 2 do 4 l/ha w fazie 4–9 liści.
Ilość wody od 200 l/ha.
Program PREMIUM: zakłada uzyskanie maksymalnie
możliwych plonów o najlepszej jakości i wymaga
dodania do każdego zabiegu YaraVita™ BORTRAC™
w dawce 1 l/ha oraz YaraVita™ THIOTRAC™
w dawce 2–3 l/ha.

!

Przy zakupie produktu
YaraVita™ BRASSITREL PRO
otrzymują Państwo punkty w programie
lojalnościowym AGRICLUB (Syngenta).

Doradcy agronomiczni:
Barbara Amroży, tel. +48 695 120 654
Mariusz Pawlus, tel. +48 695 120 656
Przemysław Bujnowski, tel. +48 695 330 025
Marek Tarczyński, tel. +48 695 330 892
Tomasz Szyiński, tel. +48 721 450 116

RFQ – zapytanie o ofertę Yara
jest dostępne na wszystkich
urządzeniach mobilnych
poprzez stronę www.yara.pl
Yara Poland Sp. z o.o.
ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
tel. +48 91 433 00 35, fax +48 91 433 04 34
e-mail: yarapoland@yara.com
www.yara.pl

Adres e-mail Zespołu Agronomów:
agronom@yara.com
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Yara. Yara nie
ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z instrukcją stosowanie produktów Yara. Treść niniejszej publikacji nie
może być powielana lub rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Yara. Wszelkie znaki
towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą wyłącznie do Yara.

