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YaraVita™
BRASSITREL PRO

Stosowanie YaraVita

BRASSITREL PRO

w warzywach polowych

w warzywach polowych

» kalafior, brokuł, kapusta biała i czerwona,
kapusta pekińska, jarmuż: dawka 3 l/ha,
od 3.-4. tygodnia po posadzeniu;

Zawiesinowy nawóz dolistny
opracowany specjalnie dla
warzyw z rodziny kapustowatych oraz wszystkich
innych, wykazujących
zwiększone zapotrzebowanie na bor,
mangan i molibden

» pomidor: dawka 3 l/ha,
od 3.-4. tygodnia po posadzeniu;
» cebula: dawka 3 l/ha,
od fazy 6 liści właściwych;

wysoka koncentracja
oraz optymalne proporcje składników;
magnez poprawia
wysycenie chlorofilem części zielonych
i pobudza rośliny do
produkcji asymilatów;
bor sprzyja podziałom
komórek w młodych
częściach roślin;
molibden i mangan polepszają wykorzystanie azotu,
co sprzyja wysokim plonom;
zróżnicowana wielkość cząstek
gwarantuje sprawne pobieranie i długotrwałe odżywianie, a to zdecydowanie
zmniejsza potrzebę powtarzania aplikacji
i pozwala zaoszczędzić czas a tym samym pieniądze.

» czosnek, cebula z dymki: dawka 3 l/ha,
od fazy 4-5 liści właściwych;
» marchew, pietruszka: dawka 3 l/ha,
od fazy 4-6 liści właściwych;
» seler: dawka 3 l/ha,
od 4.-5. tygodnia po posadzeniu;

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.
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» burak ćwikłowy, groszek, fasolka,
sałata: dawka 3 l/ha,
od fazy 5-6 liści właściwych.

N 69 g/l
CaO 125 g/l
MgO 118 g/l

B 60 g/l
Mn 70 g/l
Mo 4 g/l

YaraVita BRASSITREL PRO jest produkowany
w zakładzie w Pocklington (Anglia), gdzie doświadczenie
w zakresie produkcji i zasad stosowania nawozów
dolistnych budowane jest od 1967 roku.
YaraVita BRASSITREL PRO jest dedykowany szczególnie na stanowiska o zasadowym odczynie (pH>7,0),
gdzie występować mogą problemy z pobieraniem
większości mikroelementów.
YaraVita BRASSITREL PRO to odpowiednio dobrana
kompozycja składników pokarmowych, z dodatkiem
substancji poprawiających ich skuteczność działania oraz
ułatwiających stosowanie:

» 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;

» możliwość mieszania z większością środków ochrony
roślin, co można sprawdzić przy użyciu tabeli mieszania
dostępnej on-line na: www.tankmix.com
lub za pomocą aplikacji Yara TankmixIT

» alkaliczne właściwości preparatu po pokryciu blaszki
liściowej wykazują właściwości fungistatyczne, tworząc
środowisko niesprzyjające do rozwoju grzybów;

» wysoka wydajność: 3 l/ha w jednym oprysku.

TankmixIT

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.

