Ползите от
•

При торене висококачествените гранули на Yara Liva
Tropicote се разпределят на полето равномерно поне до 24 м.

•

Лекува недостига на калций провявяващ се като некрози по
листата и корените, тъмни петна във вътрешността на
стъблата и корените.

•

При подхранване не причинява пригори по листата на
зелевите култури.

•

Добро усвояване при студени климатични условия. Важно за
отглеждане на ранното зеле.

•

Подтиска развитието на гуша по зелето. Намалява щетите от
почвени болести и неприятели.

•

Подобрява търговският вид, транспортабилността и
съхраняемостта на зелевите култури.

•

Повишава съдържанието на калций, важен хранителен
елемента за здравето на хората и животните. Подобрява
хранителната стойност на зелевите култури.

Полезният тор за
зелевите култури

Чист нитрат и водоразтворим калций за максимален добив и качество.
Торовете за специалиста отглеждащ зелеви
култури:
1. Yara Mila Complex – Балансирано хранене за висок добив и качество.
2. Yara Liva Tropicote или Yara Bela Sulfan – Двукратно подхранване за
добив и качество.
3. Yara Vita Bortrac или Yara Vita Frutrel – Нужните микроелементи за
развитието на зелето.

Площ с висок фон на зараза с гуша по зелето.
При подхранване с амониев нитрат случаите на нападение
от гуша по зелето са значително повече.

Реколата

Повреди от недостиг на калций по
зелевите култури:

Калцият е жизненоважен елемент за високодобивните и
качествени зелеви култури.
Недостиг на калций при брюкселско зеле.
Калцият е жизненоважен елемент за формирането и
функционирането на клетките. Калцият е необходим за растежа и
развитието на здрави растения – листа, стъбла, корени и кореноплоди.
Калциевият пектат прави клетките по-здрави и по-устойчиви на
нападения на болести и неприятели.

Амониев нитрат

Калциев нитрат

Случаи на пригори по зелето след подхранване с амониев
нитрат и калциев нитрат в един слънчев ден и мокри листа
на растението. Случаите на пригори от амониев нитрат са
драматично повече.

Практически ползи

Недостиг на калций при зеле.

Недостиг на калций при карфиол.

Може да ползвате Yara Liva Tropicote - 40 дни до прибиране на
реколтата без риск от пригори.

џ

Торенето с Yara Liva Tropicote при ниски температури 6-10 градуса
Целзий, стимулира растежа.

џ

Yara Liva Tropicote е добър инструмент за подхранване, заради
бързото му действие.

Амониев нитрат

џ

Бързо действащ и усвоим калций за предпазване и лечение на
хранителен недостиг.

Знаете ли, какви са различията?

џ

Предпазва почвите от вкисляване.

џ

Подтиска развитието на гуша по зелето.

Пригор

Гуша по зелето. Гушата по зелето води до сериозни загуби
при зелевите култури.

џ

Калциев нитрат

Калциево-амониева
селитра
27 % N и 5 % Ca,

Yara Liva Tropicote
15.5 % N и 26 % Ca,

калцият не е в усвоима
форма,
1 кг от калцият в него се
разтваря в 66 000 л вода.

калцият в напълно усвоима
форма,
1 кг от калцият в него се
разтваря в 1 л вода.

Когато имате нужда от калций купете си
Yara Liva Tropicote.

