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

Komplexní 
program

Fáze YaraLivaTM KRISTALON KRISTA 

Kvetení ŽLUTÝ
10 kg/ha

MgS
4 kg/ha

Od konce 
kvetení 
pod dobu
4. týdnů

CALCINIT
10 kg/ha

MODRÝ
9 kg/ha

MgS
4 kg/ha

Od 4. týdne 
po kvetení 
až po sběr

CALCINIT
8 kg/ha

BÍLÝ
10 kg/ha

MgS
4 kg/ha

Po sběru 
po dobu 
4 týdnů 

ČERVENÝ
8–10 kg/ha

Program fertigace 
švestek

Doporučení se vztahuje k výsadbě švestek o hustotě cca 1 000 
stromů/ha, pozdnější odrůdy.

* Mateřský roztok by měl mít koncentraci od 0,05–0,3 % (0,5–3 kg 
hnojiva na 1000 l vody). Všechna doporučovaná hnojiva se mohou 
míchat dohromady v mateřském roztoku a vstříknuta do závlahové 
vody. Doporučujeme rozdělit aplikaci a dávku po týdenních cyklech.
Doporučované dávky jsou orientační a musí být přizpůsobeny 
místním podmínkám.

NIKDY nemíchat YaraLiva CALCINIT s KRISTALONY a KRISTOU 
v jedné nádrži!

Výživa 
švestek

Hnojiva YARA 
pro výživu švestek

BORTRAC 150

FRUTREL

ZINTRAC 700

STOPIT

CALCINIT

NITRABOR

COMPLEX
12+11+18+3MgO+2S - prilované bezchloridové NPK hnojivo 
s hořčíkem a mikroprvky s 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

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

Koncentrované kapalné formulované hnojivo pro odstranění 
nedostatku zinku listovou aplikací

Koncentrované kapalné formulované vápenaté hnojivo 
k aplikaci na list pro jádrové ovoce a jiné plodiny

Hnojivo v krystalické formě k aplikaci na list pro odstranění 
akutního nedostatku síry v rostlinách

ŽLUTÝ  13+40+13+MIKROPRVKY

MgS

MODRÝ  19+6+20+MIKROPRVKY

BÍLÝ  15+5+30+MIKROPRVKY

ČERVENÝ 12+12+36+MIKROPRVKY

KRISTALONTM 

KRISTATM 

KRISTALONTM

KRISTALONTM

KRISTALONTM

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



© Yara     Výživa švestek

Základní a listová výživa švestek

Specifi cké dávky se můžou lišit podle regionů, klimatických a půdních podmínek a musí být podle toho upraveny. 
Vždy čtěte etiketu před použitím.  

Poznámky:

FRUTREL 
5 l/ha

NITRABOR
150 kg/ha

NITRABOR
150 kg/ha

STOPIT 
10 l/ha

COMPLEX
200 kg/ha 

Rašení 
pupenů

Plné 
kvetení

Konec 
kvetení

Nasazení 
a růst plodů

Dozrávání 
a sběr plodů Po sklizniRůstová fáze 

Aplikace na půdu

Aplikace na list

BORTRAC
1 l/ha

ZINTRAC
0,5 l/ha


