Zlepšený účinek hnojiv
YaraVita díky formulačním
přísadám
a) Smáčecí prostředky vedou k optimálnímu pokrytí povrchu
listů. Kontaktní plocha kapky hnojiva s listem se zvětšuje
a živiny mohou být lépe absorbovány.
b) Adhezivní prostředky zajišťují odolnost proti smyvu
a dlouhodobější výživu rostliny přes list. Produkty se
nesmývají ani při dešti.

Hnojiva YARA
pro výživu zeleniny
COMPLEX
12+11+18+3MgO+2S - prilované bezchloridové NPK hnojivo
s hořčíkem a mikroprvky s fosforem ve formě polyfosfátu

CALCIUM
14,2% N+24% K2O+12% CaO
Vysoce kvalitní a dobře rozmetatelné granulované NK hnojivo
s vápníkem

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.

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

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

BRASSITREL PRO
Koncentrované kapalné formulované hnojivo pro optimální
listovou výživu mikroprvky

MANTRAC PRO

Výživa
zeleniny

Koncentrované kapalné formulované hnojivo pro odstranění
nedostatku manganu listovou aplikací

KRISTALON ŽLUTÝ 13+40+13+MIKROPRVKY
TM

KRISTALON ORANŽOVÝ 6+12+36+MIKROPRVKY
TM

KRISTALON SPECIÁL 18+18+18+MIKROPRVKY
TM

Komplexní
program

* Pokyny k možnostem míchání hnojiv YaraVita s prostředky
na ochranu rostlin naleznete na: www.tankmix.cz

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

602 625 471

@ hnojiva@yara.com

www.yaraagri.cz

Komplexní program výživy zeleniny
Před setím nebo
výsadbou
TM

Květák

Zelí

Půdní aplikace

TM

KRISTALON
ŽLUTÝ
3 kg/ha

YaraMila
COMPLEX

Unika
CALCIUM

YaraLiva
NITRABOR

600 kg/ha

250 kg/ha
2–3 týdny
po výsadbě

150–200 kg/ha
4–5 týdnů po výsadbě

600 kg/ha

150 kg/ha
3 týdny
po výsadbě

2×
150 kg/ha
5–7 týdnů po výsadbě

2 týdny
po výsadbě

2×
150–200 kg/ha
3–5 týdnů
po výsadbě

2 týdny
po výsadbě

Pekingské zelí

500–700 kg/ha

Mrkev

550–800 kg/ha

150–250
kg/ha ve fázi
4–6 pravých listů

Petržel

500–650 kg/ha

150–250
kg/ha ve fázi
4–6 pravých listů

Celer

550–850 kg/ha

100–150 kg/ha
3 týdny
po výsadbě

Okurka polní

500–700 kg/ha

100–150 kg/ha
na začátku tvorby
plodů

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

© Yara Výživa zeleniny

Fertigace

2 týdny
po výsadbě

2–3 pravé listy začátek tvorby kořene

100–150 kg/ha
4–5 týdnů
po výsadbě

150 kg/ha
ve fázi
2 pravých listů

KRISTALON
SPECIÁL
3 kg /ha

KRISTALON
ORANŽOVÝ
3 kg/ha

3–4 týdny
po výsadbě

na počátku růstu
růžic
2× / 10 dni

3–4 týdny
po výsadbě

20 % velikosti
hlávky, 3× / 5–7 dní
střídavě
s CALCINITEM

3–4 týdny
po výsadbě

Listová aplikace
TM

YaraLiva
CALCINIT
5 kg/ha

TM

TM

YaraVita
YaraVita
BRASSITREL PRO MANTRAC PRO
3–4 l/ha
1 l / ha

od 4–6
pravého listu
v okamžiku tvorby
až do období hlavní
růžice
vegetativní
fáze
počátek
tvroby hlávek
až do 20 %
velikosti
3× / 5–7 dní

od 4–6
pravého listu
až do období
hlavní vegetativní
fáze

týden
po vytvoření
hlávek

od 4 týdne
5–6× /týden

ve fázi 4–6
pravých listů
2× / 2 týdny

ve fázi
10 listů
2× / 10–14 dní

začátek
tvorby kořene
2× / 2 týdny

ve fázi
10 listů
2× / 10–14 dní

během
intenzivního růstu

začátek tvorby
kořene

3× / 2 týdny
během
na začátku tvorby 3× / 2 týdny ve fázi
intzenzivního růstu
plodů střídavě
tvorby plodů
s CALCINITEM

ve fázi 3–8 listů

ve fázi
6 pravých listů

