
YaraVita™ FRUTREL™ е комбиниран високо концентриран 
суспензионен продукт

YaraVita™  
FRUTREL

™

Предимства на YaraVita™ FRUTREL™:
•	 YaraVita™ FRUTREL™ стимулира образуването на цветове 
при зеленчуковите, лозята, окопните и овощните култури. 

•	 YaraVita™ FRUTREL™ е течен листен тор много лесен за 
употреба,дозиране, смесване и изпръскване.
 
•	 YaraVita™ FRUTREL™ е направен по специална 
технология, която щади максимално растенията, това 
повишава качеството и пазарната цена на продукцията.

•	 YaraVita™ FRUTREL™ е направен от най-чисти суровини, 
което го прави безопасен за употреба и гарантира, че 
продукцията произведена с него ще отговаря на най-
високите световни стандарти за чистота и здравословност.

•	 YaraVita™ FRUTREL™ се усвоява веднага от растенията 
и осигурява хранене за по-дълъг период от време. Това 
намалява броят на пръсканията, което ни спестява пари 
и време.

•	 YaraVita™ FRUTREL™ е смесим с много продукти за 
растителна защита, което улеснява отглеждането на 
земеделските култури.

Посетете : tankmix.com за повече информация.
 

Съдържание на YaraVita™ FRUTREL™:

20% w/v = 200 г/л Ca (28% w/v = 280 г/л CaO))

10.4% w/v = 104 г/л P (24% w/v = 240 г/л P2O5)

6.9% w/v = 69 г/л N (6.9% w/v Ureic N)

6.0% w/v = 60 г/л Mg (10% w/v = 100 г/л MgO)

4.0% w/v = 40 г/л Zn

2.0% w/v = 20 г/л B



Ябълки, круши и други семкови култури

Във фаза зимни пъпки – 200-500 мл/дка и второ пръскане във фаза образуване на 
завръз – 200-500 мл/дка. При нужда може да се повтори след 10-14 дни. 
Последното пръскане 1 месец преди беритба.

Количество вода за пръскане 40-100 л/дка.   
Праскови, нектарини, сливи, череши, вишни и други
костилкови култури
Във фаза зимни пъпки – 200-500 мл/дка и второ пръскане във фаза розов/бял бутон – 200-500 
мл/дка. Фаза образуване на завръзи - 200-500 мл/дка. При нужда може да се повтори след 
10-14 дни. Последното пръскане 1 месец преди беритба.

Количество вода за пръскане – 40-100 л/дка.

Лозя
Фаза реса, цъфтеж и нарастване на зърната – 200-500 мл/дка.

Количество вода за пръскане – 40-100 л/дка.

Ягоди и малини полско производство
Пролетта при започване на новият растеж на листата, начало на цъфтеж, при нужда повтаряне 
след 10-14 дни – 200-500 мл/дка.

Количество вода за пръскане – 20-50 л/дка.

Домати, патлажан и пипер полско производство
10-15 дни след разсаждане/поникване – 200-500 мл/дка. При нужда приложение през интервал 
от 20-30 дни.

Количество вода за пръскане 20-50 л/дка.

Лавандула

Две приложения при поява на бутон – 200-500 мл/дка.

Количество вода за пръскане – 20-50 л/дка.

ПРЕПОРЪКИ ПО КУЛТУРИ:

Офиси:
София - тел: 02/ 954 60 02; 954 60 03; 
факс: 02/ 954 60 04
Пловдив /с. Рогош/ - тел: 0888/ 83 93 22
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


