Zlepšený účinek hnojiv
YaraVita díky formulačním
přísadám

Hnojiva YARA
pro výživu česneku

a) Smáčecí prostředky vedou k optimálnímu pokrytí povrchu
listů. Kontaktní plocha kapky hnojiva s listem se zvětšuje
a živiny mohou být lépe absorbovány.

12+11+18+3MgO+2S - prilované bezchloridové NPK hnojivo
s hořčíkem a mikroprvky s fosforem ve formě polyfosfátu

b) Adhezivní prostředky zajišťují odolnost proti smyvu
a dlouhodobější výživu rostliny přes list. Produkty se
nesmývají ani při dešti.

COMPLEX

NITRABOR
Prilovaný ledek vápenatý 15,5 % N s obsahem boru pro lepší
příjem vápníku

c) Absorpční prostředky se postarají o bezpečnou absorpci
a rozvod živin v rostlině.
d) Disperzní látky zabraňují shlukování částic živin
v suspenzích. Takto je zaručena dlouhá stabilita produktu
v obalu i při vysoké koncentraci živin. Zabrání se ucpávání
trysek v postřikovači a je zajištěna vynikající mísitelnost*
s prostředky na ochranu rostlin.
* Pokyny k možnostem míchání hnojiv YaraVita s prostředky
na ochranu rostlin naleznete na: www.tankmix.cz nebo
v aplikaci pro mobilní telefony TankmixIT.

KOMBIPHOS
Koncentrované kapalné formulované hnojivo obsahující
fosfor, draslík, hořčík, mangan a zinek. Pohotová energie
v případě nevyrovnaných porostů u celé škály plodin

THIOTRAC
Koncentrované kapalné formulované hnojivo s obsahem síry
(300 g/l) a dusíku (200 g/l) vhodné pro odstranění deficitu
síry listovou apliakcí u celé řady plodin.

Výživa
česneku

Všechny informace uvedené v letáku mají charakter doporučení,
jejich využitím nevznikají žádné právní nároky vůči společnosti YARA.

Komplexní
program

TankmixIT
602 625 471

@ hnojiva@yara.com

www.yaraagri.cz

Základní a listová výživa česneku

Růstová fáze

Předseťově

Předjaří

COMPLEX
100–150 kg/ha

COMPLEX
200–300 kg/ha

Během
vegetace

Začátek
tvorby cibulí

Optimalizace
výživy N + S

Aplikace na půdu
Aplikace na list

NITRABOR
2×100 kg/ha

KOMBIPHOS *
3–5 l/ha

podzim

THIOTRAC
5 l/ha

jaro

Poznámky:
* V případě stresu nebo potřeby během vegetace i 2 aplikace na list
** Po 2–4 týdnech od první aplikace pro optimalizaci výživy N + S
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Výživa česneku

THIOTRAC **
5 l/ha

