Regeneracja ozimin!
Rzepak

Pszenica

YaraVita KombiPhos
™

YaraVitaTM KombiPhos zawiera:

Fosfor (P2O5)

440 g/l

Potas (K2O)

75 g/l

Magnez (MgO)

67 g/l

Mangan (Mn)

10 g/l

Cynk (Zn)

5 g/l

Ciężar właściwy

1,475 kg/l

Skorzystaj z narzędzi, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w nawożeniu:

Jak wyglądają objawy niedoboru
fosforu i innych składników?
Sprawdź w atlasie niedoborów
w aplikacji na smartfon
Yara CheckIT.

CheckIT

Fosfor odgrywa szczególną rolę w roślinie stanowi on
składnik wielu związków organicznych. Liczne związki
organiczne mogą być metabolizowane tylko po
przyłączeniu się do nich kwasu fosforowego. Fosfor
w roślinie pełni rolę bardzo uniwersalną i stanowi on
nie tylko niezbędny składnik szeregu związków
organicznych, wielu enzymów, ale za pośrednictwem
wysokoenergetycznych związków fosforanowych
typu ADP lub ATP staje się głównym nośnikiem
i akumulatorem energii w procesach biochemicznych.
Wczesną wiosną w oziminach, energia zawarta
w fosforze zapewnia szybszą regenerację roślin.
Niestety, jego pobranie z gleby w niskich temperaturach
jest bardzo utrudnione. Dlatego idealnym rozwiązaniem
jest zastosowanie fosforu w nawozie dolistnym
YaraVita™ KombiPhos. Stanowi on zastrzyk energii
dla roślin stymulując szybszą i bardziej efektywną
regenerację.
YaraVitaTM KombiPhos stosuje się w dawce 3–5 l/ha
w zbożach ozimych i rzepaku ozimym. W razie potrzeby
zabieg ten można powtórzyć po 10–14 dniach.
YaraVitaTM to w pełni formułowane nawozy dolistne
o wysokiej koncentracji zawierające łatwo dostępne
makro i mikroelementy potrzebne w żywieniu roślin.
Dzięki unikalnej formulacji są bezpieczne dla roślin
i proste w zastosowaniu.

Chcesz upewnić się co do
możliwości mieszania YaraVitaTM
z innymi preparatami – odwiedź: 
www.tankmix.com lub pobierz
na smartfon Yara TankmixIT.

TankmixIT
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