
Течен листен тор с максималното възможно съдържание на 
Молибден

YaraVita™  
MOLYTRAC 250

     Съдържание на YaraVita™ MolYtrac 250:

     Молибден: 15.5% w/w , 25% w/v , 250 г/л
     Съдържа намокрители и прилепители.

Какво е YaraVita™ MolYtrac 250?
•	 YaraVita™	MolYtrac е високо концентриран 

разтвор. Съдържанието на молибден в YaraVita	Mo-
lYtrac 250 е до 4 пъти по-високо от това на другите 
торове.

•	 YaraVita™	MolYtrac 250 е лесен за употреба, 
удобен за транспорт и съхранение.

•	 YaraVita™	MolYtrac 250 е течна формулация, 
лесна за измерване, сипване и смесване в 
резервоара на пръскачката. 

•	 YaraVita™	MolYtrac 250 се усвоява бързо от 
растенията, има и продължително действие, 
което прави възможно намаляване на броя на 
пръсканията.

 

Предимства на листния тор YaraVita™ 
MolYtrac 250: 
Молибденът е важен и незаменим хранителен елемент, 
макар и необходим на културите в много ниски дози. 

Чистотата на суровините използвани за производството 
на YaraVita™	MolYtrac 250 го прави безопасен 
за употреба при земеделските култури. Употребата 
му гарантира, че готовата земеделска продукция 
ще отговаря на световните стандарти за чистота и 
безопасност на здравето на хората и животните. 

Продуктът е смесим с повечето препарати за растителна 
защита, което спестява време и пари.
 
Посетете	: tankmix.com за повече информация.



Рапица
При еднократно приложение във фаза начало на формиране на стъблото – 0.025 л/дка. 
При среден до силен недостиг на молибден пръскане във фаза 4-6 лист – 0.025 л/дка и 
второ пръскане във фаза удължаване на стъблото на рапицата – 0.025 л/дка. Допълнително 
пръскане може да бъде направено 10-14 дена по-късно. Не пръскайте по време на цъфтеж.

Количество вода за пръскане 20 л/дка.
   
Пшеница
От фаза 2- ри лист до края на братене комбинацията от 20 мл/дка Яра Вита Молитрак и Яра 
Вита Бортрак – 100 мл/дка. (Zadok G.S. 12 до 25). Същото пръскане във фаза флагов лист (Zadok 
G.S. 39) - 20 мл/дка.

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

Царевица
От фаза 4- 5 лист - комбинация от 20 мл/дка Яра Вита Молитрак и Яра Вита Бортрак – 100 мл/
дка. При нужда повторение със същата комбинация във фаза начало на изметляване.

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

Слънчоглед
Фаза 4-6 листа комбинация от 20 мл/дка Яра Вита Молитрак и Яра Вита Бортрак – 100 мл/дка. 
При нужда повторение със същата комбинация във фаза бутонизация.

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

Фасул, грах и соя
Във фаза височина на растенията 5-15 см – 0.025 л/дка. При среден до сериозен недостиг на 
молибден трябва да повторим пръскането след 10-14 дни.

Количество вода за пръскане 20 л/дка.

Оранжерийни култури
Максимална концентрация - 0.025 л/100 л вода. 
Времето на приложение в зависимост от особеностите на културата.

Максимално количество вода за пръскане 100 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


