
YaraVita™ STOPIT™ е продукт за листно приложение, при 
профилактика и борба с недoстига на калций

YaraVita™  
STOPIT

™

     Съдържание на YaraVita™ STOPIT™:

     16% w/v = 160 г/л Ca (22.5% w/v = 255 г/л CaO)
     Съдържа намокрители и прилепители.

Предимства на YaraVita™ STOPIT™:
•	 Калцият,	 който	 доставя	 YaraVita™ STOPIT™	 е	 много	
важен	елемент	за	развитието	на	корените,	вегетативната	
маса	и	плодовете	на	растенията.

•	 Без	калций	растенията	не	могат	да	се	развиват	правилно	
и	да	фотосинтезират.

•	 При	 недостиг	 на	 калций	 по	 плодовете	 се	 появяват	
повреди,	като	върхово	гниене,	некрози	и	горчиви	ядки.

•	 Чрез	допълнително	торене	с	калций	при	кисели	почви	се	
подобрява	развитието	на	растенията.

•	 Калцият	 не	 се	 реутилизира,	 което	 прави	 листното	 му	
приложение	важно	за	зеленчуковите	и	овощните	култури.

•	 YaraVita™ STOPIT™	 е	 формулиран	 от	 суровини	 за	
хранително-вкусовата	 промишленост,	 за	 да	 се	 избегнат	
всякакви	 примеси,	 което	 осигурява	 максимална	
безопасност	за	културите.

•	 YaraVita™ STOPIT™	 е	 станал	 предпочитан	 продукт	 в	
много	страни,	като	допълнение	към	калциевото	хранене.

•	 YaraVita™ STOPIT™	прави	плодовете	и	зеленчуците	
по-качествени,	здрави	и	устойчиви	на	напукване.

•	 YaraVita™ STOPIT™ подобрява	 устойчивостта	 им	 на	
транспорт	 и	 срокове	 на	 съхранение	 със	 запазване	 на	
търговския	им	вид.

•	 YaraVita™ STOPIT™	 е	 смесим	 с	 много	 торове	 и	
препарати	за	растителна	защита,	това	спестява	време	и	
пари	на	земеделците.

Посетете : tankmix.com	за	повече	информация.
	



Ябълки и круши

Няколко третирания през период от 10-14 дни във фазата от опадване на
цветовете до 1 седмица преди прибиране на реколтата. Доза 500-1000 мл/дка.

Количество вода за пръскане 50 л/дка.
   
Череши и сливи
Начало на пръсканията: три седмици преди беритба на плодовете, две
приложения от по 500-1000 мл/дка.

Количество вода за пръскане – 50 л/дка.

Главесто зеле, броколи, брюкселско зеле, карфиол и др.
От две до три приложения във фази ( зависимост от културата) от удължаване на стъблото/ 
от формиране на главата на зелето до прибиране на реколтата. Доза 500 мл/дка.

Количество вода за пръскане – 20 л/дка.

Ягоди полско производство
Ягоди с определен момент на плододаване - три приложения по 500 мл/дка. В края на фаза 
цъфтеж. През период от 7-10 дни. Целогодишно плододаващи ягоди - направете 6-8 приложения 
по 500 мл/дка. През период от 10-14 дни. Не прилагайте по-често от 10 дни

Количество вода за пръскане – 50 л/дка.

Малини
Три приложения по 500-1000 мл/дка. във фаза началото на цъфтеж, края на цъфтежа и 
развитието на плодовете.

Количество вода за пръскане 50 л/дка.

Домати, патладжан и пипер полско производство
Доза 500 мл/дка. след формиране на завръз. Приложение през период от 10-14 дни.

Количество вода за пръскане – 20 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


