YaraVita™ UNIVERSAL BIO

™

Течно NPK за листно приложение

Съдържание:
8.5% w/w = 10% w/v = 100 г/л Азот (N)
3.4% w/w = 4% w/v = 40 г/л Фосфор (P2O5)
6.0% w/w = 7% w/v = 70 г/л Калий (K2O)
0.11% w/w = 0.13% w/v = 1.3 г/л Манган (Mn)
0.08% w/w = 0.1% w/v = 1.0 г/л Мед (Cu)
0.06% w/w = 0.07% w/v = 0.7 г/л Цинк (Zn)
0.017% w/w = 0.02% w/v = 0.2 г/л Бор (B)

Основни предимства на
YaraVita™ uNIVERSAL BIO™
• Концентрирана смес от хранителни елементи.
• Дава бърз тласък на развитие при култури,
които са в стрес.
• Добър NPK баланс.
• Ефикасно снабдяване с микроелементи.
• Дълготраен хранителен ефект.
• Отлична смесимост с други продукти.
• Доказана ефективност от много години.

0.0025% w/w = 0.003% w/v = 0.03 г/л
Молибден (Mo)
YaraVita™ UNIVERSAL BIO™ е течен тор
съдържащ азот, фосфор, калий, манган,
молибден, бор, мед, цинк, екстракт от
Ascophyllum nodosum - цитокинини, ауксини,
гиберелини,
аджуванти,
прилепители
и
повърхностно активни вещества.
Подходящ за всички култури.

Приложение на
YaraVita™ uNIVERSAL BIO™
При всички полски
култури

250-500 мл/дка, през интервал от 10-14 дни.
Избягвайте приложение по време на цъфтеж, с изключение на зърнени
култури, соя, ориз и картофи. Вода – 20 л/дка.

При овощните култури

прилагаме преди и след цъфтеж и след прибиране на реколтата.
Доза – 250-500 мл/дка, през интервал от 10-14 дни.
Избягвайте приложение по време на цъфтеж. Вода – 20 л/дка.

Приложение в
оранжерии

100 мл / 100 л вода максимална концентрация.
Да не се надвишава дозата 10 мл / 10 л вода приложена на 100 м2.

Офиси:
София - тел: 02/ 954 60 02; 954 60 03;
факс: 02/ 954 60 04
Пловдив /с. Рогош/ - тел: 0888/ 839 322
Варна /с.Тополи/ - тел: 05119/ 22 80; 21 40
Русе; тел: 0884/ 855 634
Бяла /обл. Русе/ - тел: 0817/ 72 293
Монтана - 0882 898 007

Дистрибутор за:
Добрич: Агроферт ООД, 058/ 668 360;
0888 307 293; 0889 703 834
Силистра: тел: 0889/ 507 332
Карнобат: тел: 0889/ 728 412
www.kvsagro.com

