Специалистите на YARA за картофи

микроелементи
Доставя балансирано хранене за високи добиви.

Ползи от
• Минимализира появата на ръждиви петна във вътрешността
на клубените на картофите

• Подобрява външният вид и качеството на кожицата на
картофите
Подобрява качеството на клубените, по-добра
реализация на продукцията, по-висока печалба.

• Минимализира мекото гниене по време на складиране на
картофите

• Намалява стреса при засушаване, преовлажняване, ниски и
високи температури

• Намалява нараняването на картофите при прибиране,
Бързо усвоим калий и азот за повишаване размера на
клубените.

Vita

ZEATREL

Фосфор (P2O5) - 43 % w/v - 430 г/л,
Калий (K2O) - 7.5 % w/v - 75 г/л,
Магнезий (MgO) - 6.7 % w/v - 67 г/л,
Цинк (Zn) - 4.6 % w/v - 46 г/л
Бърз старт, изравняване на посева и добро начално
развитие.

Vita

FRUTREL

Калций - 20 % w/v = 200 г/л Ca ( 28 % w/v = 280 г/л CaO ),
Фосфор - 10,4 % w/v = 104 г/л P ( 24 % w/v = 240 г/л P2O5 ),
Азот - 6,9 % w/v = 69 г/л N ( 6,9 % w/v Ureic N ),
Магнезий - 6 % w/v = 60 г/л Mg ( 10 % w/v = 100 г/л MgO ),
Цинк - 4 % w/v = 40 г/л Zn, Бор - 2 % w/v = 20 г/л B
Стабилно развитие по време на вегетацията на картофите

Препоръки за торене на картофи
Внесете 60-70 % от необходимият азот, като основно торене.
Останалите 30-40 % от азотната норма внесете, като
подхранване с YaraLiva TROPICOTE. Фазата на приложение е
залагане на клубените. Норма 37-50 кг/дка.
Приложете минимум 40 кг/дка YaraLiva TROPICOTE. Така
осигурявате над 10 кг/дка усвоим калций.

обработка, транспорт и съхранение

• Нитратният азот се усвоява бързо от картофите
• Подобрява цвета на картофите при преработка,
включително пържени картофи и чипс

• Прави растенията по-здрави и по-устойчиви на болести и
неприятели

Получават ли вашите
картофи достатъчно
калций?

Картофите ви получават ли достатъчно калций?
Калцията е жизненоважен елемент за
постигане на високи добиви от картофи
Ръждиви петна във вътрешността на картофите
Симптом на недостиг на калций при картофите

џ

Калцият е незаменим за изграждането и
функционирането на клетъчните стени, за здрави листа и
за развитието на клубените.

џ

Калцият достига развиващите се клубени директно от
столоните и абсорбиране през кожицата на клубените.

џ

Калцият не се редистрибутира (преразпределя) от листата
към клубените

џ

Усвояването на хранителни вещества от клубените,
зависи от наличието на източник на лесно усвоим калций
в почвата, намиращ се близо до клубените на картофите.

Усвояване и движение на калцият в растението
на картофите
Подобряване на външният вид на кожицата на картофите
Доброто торене с калций прави клетъчните стени по-здрави

Почвеният калций се
придвижва към листата
Листният калций
остава в листата
Столоните и
корените
на клубените
осигуряват
калцият за
клубените

Прави клубените по-устойчиви на меко гниене – доброто
хранене с калций, увеличава съдържанието на калциев пектат
в клетъчните стени и ги прави по-здрави.

