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Efektywne nawożenie dolistne
ziemniaków poprzez aplikację
YaraVita™ Ziemniak™
Zalecenia bieżące
YaraVita™ Ziemniak™ poprzez swoją optymalną kompozycję składu
znacząco wpływa na proces tuberyzacji oraz na wzrost bulw.
W zależności od przeznaczenia ziemniaków możemy odpowiednio
stymulować plantacją, wpływając na ilość, tempo wzrostu i równomierną
wielkość bulw.
Aplikacja w okresie tuberyzacji wpływa na zwiększenie liczby bulw,
a zabiegi w okresie wzrostu bulw na wysokość i jakość plonu.

Ziemniak™

Wyższa wydajność ziemniaków skrobiowych
Wyższa wydajność ziemniaków skrobiowych
poprzez
aplikacje YaraVita™ Ziemniak™. Odmiana:
poprzez aplikacje YaraVita™ Ziemniak™. Odmiana: Eliane,
Eliane, Uelzen
Uelzen
2008,
przeciętnej. �
2008,
opadyopady
poniżej poniżej
przeciętnej.
Plon
(dt/ha)

450
440

17,9%
Skrobi

430

Fosfor (P2O5):

420
410
400
390

YaraVita™ Ziemniak™ zawiera:

17,4%
Skrobi

380

– 10% wyższy plon
– 13% wyższa wydajność skrobi/ha

Zalecenia dotyczące stosowania dla ziemniaków
jadalnych, skrobiowych i na przetwórstwo:
- odmiany zawiązujące niewiele bulw na początku tuberyzacji
4 l/ha i 2x3 l/ha w okresie wzrostu bulw
- odmiany zawiązujące wiele bulw w okresie wzrostu bulw
10 l/ha podzielone na 2 – 4 aplikacji; ostatni zabieg nie później
niż 3 tygodnie przed desykacją

Możliwość mieszania z pestycydami i nawozami dolistnymi
YaraVita™ Ziemniak™ można stosować razem z wieloma preparatami,
dzięki czemu łatwo daje się zastosować z innymi zabiegami ochronnymi
bez dodatkowych nakładów. Chcesz upewnić się co do możliwości mieszania
YaraVita™ Ziemniak™ z innymi preparatami – odwiedź: www.tankmix.com
W przypadku pytań prosimy skontaktować się z nami.

440 g/l

Potas (K2O):

75 g/l

Magnez (MgO)

67 g/l

Mangan (Mn):

10 g/l

Cynk (Zn):

5 g/l

Kanister 10 l
masa netto 14,75 kg

Przedstawiciele handlowi:
Wojciech Oleniacz
Wojciech Mróz
Waldemar Krzesiwczyk
Wiesław Kocoł
Rafał Szczanowicz

60 1
60 1
60 7
605
66 5

6 34
6 34
57 1
1 99
3 20

71 1
713
7 50
904
1 15

Doradcy agronomiczni:
Wojciech Kopeć
Łukasz Biniek

69 5 3 3 1 5 1 1
6 9 5 3 30 007

Informacje zawarte w niniejszej ulotce odzwierciedlają nasz aktualny stan wiedzy, ale nie może to być jedyne rozwiązanie. Nie ponosimy odpowiedzialności za zastosowanie tych zaleceń,
gdyż w każdym indywidualnym przypadku lokalizacja oraz warunki uprawy podlegają znacznym wahaniom. Przedstawione informacje nie mogą zastąpić indywidualnej konsultacji.
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