
YaraVita™ 
Brassitrel Pro

Repce és napraforgó igényeit teljesen kielégítő 
növény-specifikus lombtrágya

Összetétel:
•  116 g/l magnézium-oxid 

tömeg százalékban kifejezve: 7,6% MgO tartalom
•  60 g/l bór 

tömeg százalékban kifejezve: 3,9% B tartalom
•  70 g/l mangán 

tömeg százalékban kifejezve: 4,6% Mn tartalom
•  4 g/l molibdén 

tömeg százalékban kifejezve: 0,3% Mo tartalom
•  89 g/l kalcium-oxid 

tömegszázalékban kifejezve: 8,1% CaO tartalom 
•  69 g/l nitrogén 

tömeg százalékban kifejezve: 4,5% N tartalom

Szín: Sárga színű szuszpenziós koncentrátum  
Kémhatás: 10,0
Sűrűség: 1,537 kg/l
Kiszerelés: 10 liter, nettó tömeg: 15,37 kg
Fagyáspont: < -10°C

A YaraVita™ Brassitrel Pro előnyei
•  Az egyedi formulázás miatt biztonságos és 

hatékony felhasználás
•  Koncentrált formában tartalmazza a repce és 

napraforgó 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 pró-
bát. A termék keverhetőségéről a www.tankmix.com oldalon 
is tájékozódhat.

A speciálisan kialakított 
hatóanyag összetétel 
és arányok biztosítják a nö-
vények kezdeti és későbbi 
erőteljes növekedéséhez 
és megtermékenyüléséhez 
szükséges tápelemeket.



Termés Alkalmazás Vízmennyiség
l/ha

Káposztafélék
3 l/ha mennyiséget a tenyészidő korai időszakában kell kijuttatni, amikor a növény már megfelelő 

levélborítottsággal rendelkezik - a cseppek felszínre tapadása érdekében (pl. 4-6 leveles állapot). 

Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést.

300-600

Őszi
káposztarepce

Őszi gyomirtással egymenetben célszerű kiadni 2 l/ha adagban. Tavasszal a vegetáció indulását 

követően adjuk ki, sárgabimbós állapot után ne alkalmazzuk. Javasolt adag: 3-4 l/ha.
200-400

Napraforgó
3-4 l/ha dózisban alkalmazzuk a 4-8 leveles állapotban.  Hiánytünetek jelentkezése esetén a 

kezelés megismételhető maximum csillagbimbós állapotig.
200-400

Felhasználási útmutató

További információ:
Éri Ferenc kereskedelmi vezető, tel.: +36 30 2772 556, e-mail: ferenc.eri@yara.com
Gyuris Kálmán szaktanácsadó, Dél-Magyarország, tel.: +36 30 3839 341, e-mail: kalman.gyuris@yara.com
Tóth Milena szaktanácsadó, Dél-dunántúl, tel.: 30 883 0731, e-mail: milena.toth@yara.com
Dr. Térmeg János, szaktanácsadó, Észak-Dunántúl, tel.: +36 30 3498 084, e-mail: janos.termeg@yara.com
Tóth Gábor szaktanácsadó, Észak-Magyarország, tel.: +36 30 6898 094, e-mail: gabor.toth@yara.com
Kovács András kertészeti szaktanácsadó, Kelet-Magyarország, tel.: +36 30 6898 095, e-mail: andras.kovacs@yara.com-
Szabari Szabolcs szaktanácsadó, Közép-Alföld, tel.: +36 30 964 9513 e-mail: szabolcs.szabari@yara.com

Ügyfélszolgálat: +36 88 577 944
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