YaraVita™ kombiphos
Hatékony és gyors energiaforrás a növény számára,
abban az esetben is, ha a
gyökérzet tápanyag-felvétele valamely ok miatt
gátolt. Foszfor túlsúlyos
összetétele elősegíti a gyökérzet gyors növekedését,
biztosítva ezzel a növény
intenzív kezdeti fejlődését.
Továbbá tartalmazza a
későbbi fejlődéshez szükséges makro és mikroelemeket is.

Foszfor-hangsúlyos levéltrágya, foszforhiányok
gyors kezelésére,
és a gyökérfejlődés elősegítésére
Összetétel:
• 440 g/l foszfor-pentoxid
tömeg százalékban kifejezve: 29,7% P2O5 tartalom
•7
 5 g/l kálium-oxid
tömeg százalékban kifejezve: 5,1% K2O tartalom
• 1 0 g/l mangán
tömeg százalékban kifejezve: 0,7% Mn tartalom
•5
 g/l cink
tömeg százalékban kifejezve: 0,3% Zn tartalom
•4
 0 g/l magnézium-oxid
tömeg százalékban kifejezve: 2,71% MgO tartalom

Szín: Vörös folyadék
Kémhatás: 1,8
Sűrűség: 1,482 kg/l
Kiszerelés: 10 liter, nettó tömeg: 14,82 kg
Fagyáspont: < 0°C

A YaraVita™ KombiPhos előnyei:
• Az egyedi formulázás miatt biztonságos és
hatékony felhasználás
• Kedvező ár/érték arány
• Optimális tartamhatás
• 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
Növény

Alkalmazása

Burgonya

A tápanyag-összetétele elősegíti a gumókötődést, és a gumónövekedésre is jelentős hatást gyakorol,
növelve a termésátlagot. Az alkalmazás időpontjának kiválasztásánál vegyük figyelembe a termesztési
célt és a fajta tulajdonságot.
Gyenge kötődésű fajtáknál: gumókötődés kezdetén 4 l/ha és gumónövekedéstől 2x3 l/ha
Jó kötődésű fajtáknál: Gumókötődéstől 10 l/ha, 2-4 részletben kijuttatva

Őszi kalászosok,
repce

Foszforhiány, ill. visszamaradt kezdeti fejlődés esetén a kora tavaszi első lehetséges beavatkozással.

Dózis
l/ha

3-5
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