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YaraVita™

Stosowanie YaraVita

FRUTREL

w dokarmianiu pozakorzeniowym
roślin sadowniczych

FRUTREL

» truskawka w polu:
dawka 3 l/ha, na początku kwitnienia;

Zawiesinowy nawóz dolistny
opracowany specjalnie dla roślin
sadowniczych, dostarczający
wapń i inne składniki pokarmowe
w okresie rozwoju zawiązków

» malina letnia i jesienna w polu:
dawka 3 l/ha, na początku kwitnienia;
» porzeczka czarna, czerwona, biała
(przeznaczenie deserowe):
dawka 3 l/ha, po kwitnieniu;
5-7 dni po ostatnim oprysku KristaLeaf
FRUIT CONTROLLER

wydłużony okres działania
składników pokarmowych;

» borówka amerykańska:
dawka 3 l/ha, po kwitnieniu,
5-7 dni po ostatnim oprysku KristaLeaf
FRUIT CONTROLLER;

fosfor i wapń – razem
w jednym nawozie;
dodatek koncentratu
ze starannie wyselekcjonowanych alg morskich
Ascophyllum nodosum

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.yara.pl oraz
u przedstawicieli firmy: Wojciech Kopeć 695 331 511,
Sebastian Przedzienkowski 695 111 945, Hubert Tabor 605 545 212,
Michał Wojcieszek 691 115 420, Wojciech Wojcieszek 601 935 362,
Klaudia Zamkowska 603 631 947.

Yara Poland Sp. z o.o., ul. J. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
tel. (91) 433 00 35, fax (91) 433 04 34, www.yara.pl
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» jabłoń, grusza, czereśnia:
dawka 3 l/ha, po kwitnieniu,
5-7 dni po ostatnim oprysku KristaLeaf
FRUIT CONTROLLER.

N
P 2O 5
CaO
MgO
Zn
B

69 g/l
240 g/l
280 g/l
98 g/l
40 g/l
20 g/l

YaraVita FRUTREL to nawóz po wieloma względami
wyjątkowy, w którym:
» skumulowano dużą ilość składników pokarmowych,
» dobrano ich odpowiednie proporcje,
» uzyskano to co jest w praktyce niemożliwe, czyli
połączenie fosforu i wapnia,
» wprowadzono skoncentrowany roztwór, najczystszych,
wyselekcjonowanych alg morskich oraz

Obserwacje nasze oraz naszych kolegów z krajów, gdzie
ogrodnictwo stoi na bardzo wysokim poziomie, Holandii,
Włoch, Węgier, Czech, Australii, a także ich klientów,
potwierdzają skuteczność nawozu YaraVita FRUTREL
i jego stałe miejsce wśród produktów dedykowanych dla
nowoczesnego ogrodnictwa.

» wydłużono okres działania składników pokarmowych.

YaraVita FRUTREL wykazuje się dobrą mieszalnością
ze środkami ochrony roślin. Więcej informacji
znajdziecie Państwo w aplikacji TankmixIT.

Takie działanie YaraVita FRUTREL jest możliwe dzięki
specjalnym substancjom wspomagającym, które mają
na celu ułatwienie aplikacji oraz poprawę skuteczności.
Są to:

TankmixIT

» środki zwilżające, obniżające napięcie, poprawiające
pokrycie roślin cieczą roboczą, co zwiększa powierzchnię
absorpcyjną i zapobiega przypaleniom;
» substancje zwiększające przyczepność, zapewniające
odporność na zmywanie przez deszcz;
» absorbenty, substancje poprawiające pobieranie
składników przez roślinę;
» dyspersanty i emulgatory, poprawiające równomierne
rozłożenie składników pokarmowych w cieczy roboczej
oraz ich pobieranie przez rośliny.

Jest aplikacją firmy Yara, która
dostarcza informacji na temat
możliwości mieszania nawozów
YaraVita ze środkami ochrony roślin.
TankmixIT w wersji mobilnej jest
dostępny na urządzenia z systemem
Apple, Android i Windows.
W celu pobrania aplikacji prosimy
wyszukać „Yara TankmixIT”
w wyszukiwarce lub po prostu
zeskanować zamieszczony kod QR.

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.

