Приложение на YaraLiva TROPICOTE при лук
•

Yara Liva Tropicote подобрява транспортабилността и
съхраняемостта на лука.

•

Калцият е важен за луковите култури. Калцият прави
външният вид на лука по-привлекателен и повишава
търговската му стойност. Цвета на външната обвивка
става по-равномерен, ярък и с блясък.

•

Калцият намалява гниенето на луковиците /главите/ и
подобрява транспортабилността и съхраняемостта им.

•

Опити са доказали, че ползването на Yara Liva Tropicote,
като основен източник на азот при торенето на луковите
култури, води до намаляване на нападението на
растенията от болести и лимитира гниенето на
луковиците/главите/ на лука при съхранение.

•

Всички лукови култури печелят от приложението на Yara
Liva Tropicote. Калцият се отразява положително на
състоянието на културите и добива.

Приложение
при лук

Чист нитрат и водоразтворим калций за максимален добив и качество.

Yara Liva Tropicote (калциевият нитрат)
значително намалява гниенето на луковиците
/главите/ на лука, в сравнение с торените с
амониев нитрат. След прибиране на реколтата и
след 10 дни.

Калцият е третият по значимост хранителен
елемент при луковите култури. Храненето с
калций трябва да започне рано още при
разсадопроизводството и да продължи до
нараственето на луковиците.

Калциевият нитрат намалява гниенето на луковицата (%)

Роля на калцият по фази при лука:
џ

Калцият е основа за бързият растеж на силни
и здрави листа, за натрупване на потенциал от
растението за изграждане на здрави и
качествени луковици/глави.

џ

Луковиците имат добро съдържание на
калций, здрави клетки и обвивки, което
намалява повредите при прибиране,
транспорт и съхранение.

џ

Луковиците стават по-стегнати, по-добри за
консумация в свеж вид и за преработка.

Амониев нитрат
Калциев нитрат

При прибиране
на реколтата

След 10 седмици

Недостиг на калций при праз.

Торенето с Yara Liva Tropicote ускорява развитето
на луковите култури и намалява разходите за
производството им. Сравнение на растежа при
торене само с азот и с Yara Liva Tropicote – азот
плюс усвоим калций.
Височина на растението (инч)

N при засаждане (lb/ac)
с 494 lb CN

Без CN

