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Dla wyższej zawartości białka w pszenicy

Zawartość białka w pszenicy zależy od wielu czynników. 
Oczywiście jednym z głównych jest właściwe nawożenie 
azotem. W wykorzystaniu tego najbardziej plonotwórczego 
składnika pokarmowego bardzo duże znaczenie  
ma siarka. Wczesnowiosenne stosowanie nawozów 
zawierających S nie gwarantuje jej dostępności w fazie 
kłoszenia i nalewania ziarna m.in. z powodu dużej 
mobilności siarki w glebie. Dlatego zasadne staje się 
zastosowanie dolistnego nawozu YaraVita™ THIOTRAC 
wraz z zabiegiem fungicydowym „na kłos”. Poprawi to 
syntezę aminokwasów białkowych (metionina, cysteina, 
cystyna), a tym samym zawartość białka w pszenicy, 
co potwierdzają doświadczenia oraz praktyka polowa. 
Dodatkowo doskonała jakość nawozów YaraVita umożliwia 
ich łączne stosowanie z wieloma środkami ochrony roślin 
(www.tankmix.com).

Pszenica jakościowa, termin stosowania:
–  5 l/ha w fazie BBCH 59–79 (zabieg fungicydowy T3)
–  2 razy po 3 l/ha w fazie BBCH 39–79  

(zabieg fungicydowy T2 i T3)

YaraVita™ THIOTRAC:  
kanister 10 litrów – masa netto 13,17 kg

Jak wyglądają objawy niedoborów 
składników pokarmowych w pszenicy 
i innych roślinach? 
Sprawdź w atlasie niedoborów w aplikacji  
na smartfon Yara CheckIT.

Chcesz upewnić się co do możliwości   
mieszania YaraVita™ z innymi  preparatami  
– odwiedź:  www.tankmix.com   
lub pobierz na smartfon Yara TankmixIT.

YaraVita™ THIOTRAC zawiera:

Azot (N) 200 g/l

Siarka (S) 300 g/l

Ciężar właściwy 1,317 kg/l

TankmixIT

CheckIT


