YaraVita™ gramitrel
A kalászosok növény
specifikus lombtrágyája. A
benne lévő magas magnézium és mangán tartalom
(ezek élettani szerepe már
a fiatal növénynél kulcskérdés, pl.: klorofill képződés,
enzimreakciók, nitrogén
felvétel) mellett biztosítja a
növények réz- és cinkigényét, a felvételhez szükséges nitrogénnel együtt.

Magnéziumot, rezet, mangánt és cinket
tartalmazó lombtrágya, a kalászos növények
(búza, árpa) tápelem igényének fedezésére
Összetétel:
•2
 60 g/l magnézium-oxid
tömeg százalékban kifejezve: 15,2% MgO tartalom
•5
 0 g/l réz
tömeg százalékban kifejezve: 3% Cu tartalom
• 1 50 g/l mangán
tömeg százalékban kifejezve: 9,1% Mn tartalom
•8
 0 g/l cink
tömeg százalékban kifejezve: 4,9% Zn tartalom
•6
 4 g/l nitrogén
tömeg százalékban kifejezve: 3,9% N tartalom

Fagyáspont: < -5°C
Szín: Halvány piros (lazac) színű szuszpenziós koncentrátum
Kémhatás: 10,0
Sűrűség: 1,646 kg/l
Kiszerelés: 10 l, nettó tömeg: 16,46 kg

A YaraVita™ Gramitrel előnyei
• Az egyedi formulázás miatt biztonságos és
hatékony felhasználás
• Koncentrált formában tartalmazza a kalászosok
számára legfontosabb tápanyagokat
• Tartamhatás: 2-3 hónapig szolgáltatja a
tápanyagot
• Ragasztó és felületi feszültséget csökkentő
anyagot tartalmaz a hatékonyabb felhasználás
érdekében
Keverhetőség
A termék a legtöbb növényvédő szerrel keverhető, a változó
körülmények miatt minden esetben végezzen keverési próbát. A termék keverhetőségéről a www.tankmix.com oldalon
is tájékozódhat.

Felhasználási útmutató
Termés

Alkalmazás

Kalászos növények

2-4 l/ha adagban alkalmazzuk 2 leveles állapottól a második nódusz megjelenéséig . 10-14 nap múlva szükség esetén az adott perióduson belül megismételhető a kezelés. Őszi vetésű növények esetén a téli nyugalmi állapot előtt
szintén előnyös a kezelés. Mindezek mellett 1 l/ha adagban a második nódusz
megjelenésétől a zászlós level teljes kiterüléséig alkalmazzuk.

Vízmennyiség
l/ha

200-400
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