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Nawożenie dolistne �
Zalecenia bieżące

Dokarmianie rzepaku poprzez nawożenie dolistne
nawozem YaraVita™ Rzepak
Rzepak jest jedną z najbardziej wymagających roślin pod względem nawożenia.
Konsekwencją niezaspokojenia potrzeb nawozowych jest spadek plonu. Rzepak
zaczyna kwitnąć na początku maja. Od ruszenia wegetacji do tego momentu
nie ma zbyt wiele czasu na to by zdiagnozować ewentualne niedobory
i wykonać zabieg. W celu zabezpieczenia przed niedoborami preparaty dolistne
- szczególnie te z mikroelementami powinny być stosowane profilaktycznie.
Celem każdego plantatora jest uzyskanie jak najlepszego dochodu. YaraVita
Rzepak™ dzięki optymalnemu zestawieniu składników zapewnia rośliną
możliwość prawidłowego wzrostu i rozwoju.

YaraVita™ Rzepak
jest niezbędnym preparatem
gwarantującym optymalne
nawożenie dolistne rzepaku.

Zalecenia dotyczące
stosowania:
1–3 kg/ha razem z pestycydami
w terminie od rozety do fazy
zielonego pąka. Sugerowany termin
– razem z pierwszym zabiegiem
– np. zwalczanie chowacza.

Plon [dt/ha]

YaraVita™ Rzepak to skoncentrowana formulacja składników pokarmowych
do dolistnego dokarmiania rzepaku, zawierająca 5 istotnych elementów:
– Magnez – do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin;
– Siarka do prawidłowej syntezy oleju;
– Bor do zapewnienia optymalnej liczby łuszczyn na roślinie i nasion
w łuszczynie;
YaraVita™ Rzepak w rzepaku ozimym
– Mangan do zapewnienia
odmiana: Baldur (średnia z 4 doświadczeń)
wysokiej zawartości tłuszczu
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– Molibden do efektywnego
wykorzystania azotu.
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Kontrola

3*1 l/ha
YaraVita™ Bor

3 kg/ha YaraVita™
Rzepak + 1 l/ha
YaraVita™ Bor

Ilustracja wyników doświadczenia
przedstawia znaczny dodatkowy przyrost
plonu dzięki aplikacji YaraVita™ Rzepak
w porównaniu do aplikacji samego boru.

Możliwość mieszania z pestycydami i nawozami dolistnymi
YaraVita™ Rzepak można stosować razem z wieloma preparatami, dzięki czemu
łatwo daje się zastosować z innymi zabiegami ochronnymi bez dodatkowych
nakładów.
Zastanawiasz się ile zastosować azotu w rzepaku - nasza telefoniczna aplikacja
rozwiąże ten problem za Ciebie.
http://www.yara.pl/media/apps/imageit/index.aspx

YaraVita™ Rzepak zawiera:
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g/kg
g/kg
g/kg
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g/kg

tlenku magnezu (MgO)
trójtlenku siarki (SO3)
boru (B)
manganu (Mn)
molibdenu (Mo)

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

60 1
60 1
607
605
665

634
634
57 1
1 99
320

71 1
713
7 50
904
1 15

Doradcy agronomiczni:
Wojciech Kopeć
Łukasz Biniek

695 33 1 5 1 1
695 330 007

W przypadku pytań prosimy skontaktować się z nami.
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.

Yara Poland Sp. z o.o., ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin
tel. (91) 433 00 35, fax (91) 433 04 34
e-mail: yarapoland@yara.com, www.yara.pl

