
Výživa 
révy 
vinné

Fáze YaraLiva YaraTera 

Vývoj  
květenství  
- rané 
stádium

CaLCiniT 
30–50 kg/ha

KrisTa MaP 
20–30 kg/ha

KrisTa Mgs 
20–25 kg/ha

Vývoj  
květenství  
- střední 
stádium

CaLCiniT 
30–60 kg/ha

KrisTa MaP 
20–30 kg/ha

KrisTa Mgs 
20–25 kg/ha

Kvetení

Vývoj plodů CaLCiniT 
40–60 kg/ha

KrisTa  
K PLUs 

75–100 kg/ha

KrisTa Mgs 
20–25 kg/ha

Zrání plodů

KrisTa  
K PLUs 

75–100 kg/ha

KrisTa Mgs 
20–25 kg/ha

Po sklizni CaLCiniT 
40–80 kg/ha

KrisTa MaP 
20–40 kg/ha

Program fertigace  
révy vinné

Hnojiva Yara pro výživu  
révy vinné

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

Bortrac 150

Zintrac 700

Mantrac Pro

FrUtrEL

SaFE K

caLcinit

nitraBor

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

100% vodorozpustný ledek vápenatý do všech závlahových 
systémů a všech druhů postřiků

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

Koncentrované kapalné formulované hnojivo pro odstranění 
nedostatku bóru listovou aplikací

Koncentrované kapalné formulované hnojivo pro odstranění 
nedostatku zinku listovou aplikací

Koncentrované kapalné formulované hnojivo pro odstranění 
nedostatku manganu listovou aplikací

Speciální formulované kapalné hnojivo s dusíkem, fosforem, 
vápníkem, hořčíkem, bórem a zinkem do ovoce a vinné révy

YaraVita Safe K je vysoce koncentrované kapalné draselné 
hnojivo určené pro listovou aplikaci

@602 625 471 www.yaraagri.czhnojiva@yara.com

Komplexní 
program

Plně vodorozpustné hnojivo obsahující dusík a draslík

Plně vodorozpustné hnojivo obsahující dusík a fosfor

Plně vodorozpustné hnojivo obsahující síru a hořčík

KriSta K PLUS

KriSta MaP

KriSta MgS

Doporučení se vztahuje k výsadbě o hustotě cca 4 000–5 000 rostlin/ha

Všechna hnojiva míchat v koncentraci 0,05–0,3 % 
(tj. 0,5–3 kg na 1 000 l vody)
•  niKDY nemíchat YaraLiva Calcinit s hnojivy obsahujícími 

fosfor či síru v jedné nádrži.
•  Velmi důležitým doplňkem fertigace pro komplexní a vyrovnanou 

výživu révy vinné je současné použití základního půdního hnojiva 
YaraMila Complex a listových hnojiv z programu firmy Yara. 



COMPLEX 
200 kg/ha

niTrabOr 
150–200 kg/ha

FrUTrEL + ManTraC 
5 l/ha                 0,5 l/ha

bOrTraC  
+ ZinTraC 

1,5 l/ha + 0,5 l/ha

saFE K 
5 l/ha

saFE K 
3–5 l/ha

saFE K 
3–5 l/ha

bOrTraC  
+ ZinTraC 

1,5 l/ha + 0,5 l/ha

Rašení pupenů Vývoj listů Začátek kvetení Vývoj plodů Po sklizniRůstová fáze 

Aplikace na půdu

Aplikace na list
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