
Product Advice (YaraVita BIOTRAC)

"ЯГОДИ: Отглеждане на полето: 300 мл/ дка -  първо приложение при фаза зелена пъпка, при цъфтеж и повторете след  
10 -14 дни. Вода: 20 л / дка минимум.

АВОКАДО: приложение преди цъфтеж, повреме на цъфтеж и след формиране на плод в доза 300 мл/дка. Вода: 20 л/дк
а минимум.

АСПАРАГУС: Прилага се в доза 300 мл/дка, при достатъчнао листна маса, през интервал от 10 до момента на  стареене 
на листа. Вода : 20 л / дка.

БАДЕМ: Прилага се след поява на първи листа, в началото на цъфтеж и в каря на цъфтеж; при оформяне на плодове в 
доза 300 мл/дка. Вода : 20 л/дка, минимум.

БОБОВИ: може да направите три приложения от 300 мл / дка, през интервал от 10 - 14 дни, първо пръскане във фаза 4 
- 6 трилистник. Вода: 20 л / дка минимум.

БОРОВИНКА:Прилагайте в  началото на цъфтежа, повторете при пълен цъфтеж и формиране на плодове. Доза на прил
ожение 200 - 300 мл/дка. Също така, прилагайте по време на стрес, може да повторите приложението през интервал от 
10 - 14 дни, ако е необходимо. Вода: 20 л / дка.

БРОКОЛИ: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 
дни. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

БРЮКСЕЛСКО ЗЕЛЕ: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали 
от 10 - 14 дни. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

ВИНЕНИ ЛОЗЯ: 300 мл / дка при набъбване на пъпки, разпукване на пъпки, формиране на грозд и затваряне на чепка 
300 мл/дка.   Вода: 20 л/дка.

Всички култури (полско производство): Прилага се  след разсаждане и  в  периоди на стрес или интензивен растеж, в до
за 100 - 300 мл/дка. Прилага се през  на интервали  от 10 до 14 дни. Вода: 20 л/дка.

ДЕСЕРТНИ ЛОЗЯ: 300 мл / дка при набъбване на пъпки, разпукване на пъпки, формиране на грозд и затваряне на чепка 
300 мл/дка.   Вода: 20 л/дка.

ДОМАТИ: Отглеждане на полето: Три приложения по 300 мл/ дка през интервал от 10 до 14 дни, започвайки от фаза 4 - 
6 листа. Вода: 20 л / дка минимум.

ЕЧЕМИК: От 2-ри лист до първи видим възел (Zadok's G.S. 12 до 31)- 300 мл/дка. Повторете ако е необходимо през инте
рвал от 10-14 дни. Вода:  20 л/дка, минимум.

ЗАХАРАНА ТРЪСТИКА: Три приложения от по 300 мл / дка, когато тръстиката е висока между 30 и 120 cm, като второто 
и третото приложения се правят през  интервали от 10 - 14 дни. Вода: 20 л / дка минимум.
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ЗАХАРНО ЦВЕКЛО: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали о
т 10 - 14 дни. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

ЗЕЛЕВИ: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 дн
и. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

ЗЕЛЕВИ: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 дн
и. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ: От 2-ри лист до първи видим възел (Zadok's G.S. 12 до 31)- 300 мл/дка. Повторете ако е необходи
мо през интервал от 10-14 дни. Вода:  20 л/дка, минимум.

КАЙСИЯ: Прилага се  преди цъфтеж, по време на  цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл/дка. 
Вода: 20 л / дка, минимум.

КАЛАБРЕЗЕ: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 
14 дни. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

КАРТОФИ: Прилага се в доза 300 мл/дка , 7 до 14 дни след 100-процентово поникване, 20 дни от начало на клубено обр
азуване и след анализ на петиоли. Може да прилагате и по време на нарастване на клубените. Вода: 20 л / дка миниму
м.

КАРФИОЛ: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 
дни. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

КАФЕ: Прилага се  преди цъфтеж, по време на  цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл/дка. Во
да: 20 л / дка, минимум.

КИВИ:  Две приложения по 300 мл / дка през интервал от 10 - 14 дни, от разпукване на пъпки до начало на  цъфтеж, сле
д това 5 до 21 дни след падане на венчелистче. Вода: 20 л / дка минимум.

КРАСТАВИЦА: Отглеждане на полето: Три приложения по 300 мл/ дка през интервал от 10 до 14 дни, започвайки от фаз
а 4 - 6 листа. Вода: 20 л / дка минимум. При монокултурно отглеждане: 300 мл / дка от фаза 4 - 6 листа. Приложенията м
огат да се повтарят през интервали от 10 - 14 дни, ако е необходимо. Вода: 20 л / дка.

КРУШИ: Прилага се  преди цъфтеж, по време на  цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл/дка. В
ода: 20 л / дка, минимум.

ЛЕШНИК: Приложете 300 мл / дка, при  поява на  първи листа, в началото на цъфтежа и в края на цъфтежа / формиран
е на плодовете. Вода: 20 л / дка минимум.

ЛИМОН: Прилага се  преди цъфтеж, по време на  цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл/дка. В
ода: 20 л / дка, минимум.
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ЛОЗЯ: 300 мл / дка при набъбване на пъпки, разпукване на пъпки, формиране на грозд и затваряне на чепка 300 мл/дка.   
Вода: 20 л/дка.

ЛУК: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 дни. Д
оза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

МАСЛИНИ: 300 мл/дка при разпукване на пъпки, 10 до 14 дни след цъфтежа и по време на образуването на плодове. Во
да: 20 л / дка минимум.

МОРКОВИ: Започнете приложението при восичина на културата 15 см, може да направите три приложения през интерв
али от 10 - 14 дни. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

НАР: 300 мл/дка приложение преди цъфтеж, по време на цъфтеж и при формиране на плод. Вода 20 л/дка минимум.

НЕКТАРИНИ: Прилага се  преди цъфтеж, по време на  цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл
/дка. Вода: 20 л / дка, минимум.

ОВЕС: От 2-ри лист до първи видим възел (Zadok's G.S. 12 до 31)- 300 мл/дка. Повторете ако е необходимо през интерв
ал от 10-14 дни. Вода:  20 л/дка, минимум.

ОРАНЖЕРИЙНИ КУЛТУРИ: Максимална концентрация 0,3 литра на 100 литра вода. Вода: 100 л / дка максимум. Вижте 
еквивалентната култура за отглеждане на полето за периода на приложение.

ОРЕХИ: Приложете 300 мл / дка, при  поява на  първи листа, в началото на цъфтежа и в края на цъфтежа / формиране 
на плодовете. Вода: 20 л / дка минимум.

ОРИЗ: прилагайте 300 мл/дка преди братене. Вода 20 л/дка.

ПАМУК: Прилага се  при фаза цветни пъпки и след отваряне на цвета, в доза 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка, минимум.

ПАТЛАДЖАН: три приложения в доза 300 мл/дка, през интервал от 10 - 14 дни. Първо приложение след формиране на 
4-6 листа. Вода: 20 л /дка минимум.

ПИПЕР/ЧУШЛЕТА: Отглеждане на полето: Три приложения по 300 мл/ дка през интервал от 10 до 14 дни, започвайки от 
фаза 4 - 6 листа. Вода: 20 л / дка минимум.

ПОРТОКАЛИ: Прилага се  преди цъфтеж, по време на  цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл
/дка. Вода: 20 л / дка, минимум.

ПРАСКОВИ: Прилага се  преди цъфтеж, по време на  цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл/дк
а. Вода: 20 л / дка, минимум.
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ПШЕНИЦА: От 2-ри лист до първи видим възел (Zadok's G.S. 12 до 31)- 300 мл/дка. Повторете ако е необходимо през ин
тервал от 10-14 дни. Вода:  20 л/дка, минимум.

ПЪПЕШ: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 дн
и. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

ПЪПЕШ: Отглеждане на полето: Три приложения по 300 мл/ дка през интервал от 10 до 14 дни, започвайки от фаза 4 - 6 
листа. Вода: 20 л / дка минимум.

РАЗСАДНИЦИ, ОКРАСНИ КУЛТУРИ: (На открито) 100 до 200 мл / дка, веднага след като има достатъчно листна маса, з
а да се задържи разтвора. Повторете при необходимост през интервал от  10 до 14 дни. Избягвайте приложения по вре
ме на цъфтеж. Направете максимум три приложения през вегетация. Вода: 10 до 20 л / дка.

РАПИЦА/: 100 до 300 мл / дка във фаза  4-9 листа и отново при стрелкуване до началото на цъфтежа. Водата. 5-20 л / д
ка.

РЪЖ: От 2-ри лист до първи видим възел (Zadok's G.S. 12 до 31)- 300 мл/дка. Повторете ако е необходимо през интерва
л от 10-14 дни. Вода:  20 л/дка, минимум.

САЛАТИ: Отглеждане на полето: Три приложения по 300 мл/ дка през интервал от 10 до 14 дни, започвайки от фаза 4 - 
6 листа. Вода: 20 л / дка минимум.

СЛИВИ: Прилага се  преди цъфтеж, по време на  цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл/дка. В
ода: 20 л / дка, минимум.

СЛЪНЧОГЛЕД: Започнете приложението във фаза 4-та 6-та двойка листа, може да направите три приложения през инт
ервали от 10 - 14 дни. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

СОРГО: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 дн
и. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: 20 л / дка минимум.

СОЯ: Може да направите три приложения от 300 мл / дка, през интервал от 10 - 14 дни, първо пръскане във фаза 4 - 6 т
рилистник. Вода: 20 л / дка минимум.

ТИКВИЧКИ: Отглеждане на полето: Три приложения по 300 мл/ дка през интервал от 10 до 14 дни, започвайки от фаза 4 
- 6 листа. Вода: 20 л / дка минимум. При монокултурно отглеждане: 300 мл / дка от фаза 4 - 6 листа. Приложенията мога
т да се повтарят през интервали от 10 - 14 дни, ако е необходимо. Вода: 20 л / дка.

ТИКВОВИ: Отглеждане на полето: Три приложения по 300 мл/ дка през интервал от 10 до 14 дни, започвайки от фаза 4 
- 6 листа. Вода: 20 л / дка минимум.

ТЮТЮН: Започнете приложението във фаза 4-6 листа, може да направите три приложения през интервали от 10 - 14 дн
и. Доза на приложение 300 мл/дка. Вода: от 3 до 20 л / дка.
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ФЕРТИГАЦИЯ: от 500 мл до 1 л / дка, приложено чрез система за фертигация. Използвайте самостоятелно. След подго
товка на разтвора използвайте веднага. След приложение промийте системата с вода. НЕ използвайте в "затворени" ил
и "рециркулиращи" системи. НЕ използвайте при  култури, отглеждани в саксии или контейнери. Може да повторите при
ложенията съобразявайки условията за фертигация посочени по горе. Може да съчетаете с приложения за листни пръс
кания спрямо препоръките посочени по  култури.

ЦАРЕВИЦА: 300 мл/дка във фаза 4-5 листа. Вода 20 л/дка минимум.

ЦИТРУСИ: Прилага се  преди цъфтеж, по време на  цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл/дк
а. Вода: 20 л / дка, минимум.

ЧЕРЕША: Прилага се  преди цъфтеж, по време на  цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл/дка. 
Вода: 20 л / дка, минимум.

ЧИЛИ: Прилага се  преди цъфтеж, по време на  цъфтеж и също след опадване на венчелистчета, в доза 300 мл/дка. Во
да: 20 л / дка, минимум.

ЯДКИ (ЛИСТОПАДНИ): Приложете 300 мл / дка, при  поява на  първи листа, в началото на цъфтежа и в края на цъфтеж
а / формиране на плодовете. Вода: 20 л / дка минимум.

The information provided is accurate to the best of Yara's knowledge and belief. Any recommendations are meant as a guide and must be 
adapted to suit local conditions. No guarantee as to, or responsibility for their accuracy can be accepted and no statement herein is to be 
treated as a representation or warranty.
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