
YaraVitaTM  
THIOTRAC™ 300

Течен листен тор за широк кръг 
от земеделски култури



YaraVita™
  
THIOTRAC™ 300

YaraVita™ THIOTRAC™ 300 е течен листен тор, 
създаден за предпазване и лечение на недостига на 
сяра, при широк кръг от земеделски култури. 

 y Съдържащ напълно разтворима сяра.

 y Не изисква оксидация преди да бъде усвоен от 
растенията.

 y Съдържа достатъчно азот, за да се запази 
съотношението азот:сяра (N:S). Съдържащ 300 г/л 
сяра (S) и 750 г/л сулфати.

 y Смесим с повечето препарати за растителна 
защита и торове, което дава възможност за 
оптимизиране на приложението. За повече 
информация се обърнете към нашите специалисти и 
сайта www.tankmix.com

 y Напълно усвоим за растенията. Придвижва се от 
листата в цялото растение. Бързо усвоим. 

 y Спомага за поддържането на съотношението 
между азота и сярата в растението, в критичните 
фази от развитието му. 

 y Има удължено хранително действие. Безопасен 
за земеделските култури и за хората, които работят 
с него.

 y Не замърсява земеделската продукция с вредни 
вещества. Много меко и щадящо действие върху 
растителните организми. 

 y Лесен за употреба. Не съдържа хлор.

Сяра (S) - 22.8 % w/w, 300 г/л  (SO3 - 57 % w/w, 750 г/л)
Съдържание на YaraVita™ THIOTRAC™ 300

Азот (N) - 15.2 % w/w, 200 г/л (10.5 % w/w амониев азот 
и 4.7 % w/w урея)

Торенето със сяра увеличава съдържанието на 
сухо вещество в пшеницата, намалява се броят 
на непродуктивните братя и се увеличава броят 
на класовете на единица площ. Увеличението на 
класовете, може да достигне почти удвояване, в 
сравнение с нетретирани площи. Най-висок добив 
от зърно се получава при комплексното приложение 
на почвените гранулирани торове YaraBela SULFAN 
(или YaraVera AMIDAS) и листният тор 
YaraVita THIOTRAC 300. Торенето със сяра повишава 
стойностите на специфичното тегло на зърното и 
съдържанието на протеин.



Приложение:

Рапица - Фаза: Начало на удължаване на стъблото. Норма на приложение - 500-1000 мл/дка. При умерен до 
сериозен недостиг, повторете приложението след 10-15 дни. Не прилагайте по време на цъфтеж. 
Работен разтвор (вода) - 20 л/дка.

Пшеница, ечемик, овес, ръж и други зърнени култури - Фаза: От псевдоудължаване на стъблото до първо видимо 
междувъзлие (Задок G.S. 30-31). При умерен до сериозен недостиг, повторете приложенията през 10-15 дни. Нормата 
на приложение е 500 мл/дка, с работен разтвор (вода) - 20 л/дка. Работен разтвор (вода) - 20 л/дка.

Ечемик - Фаза: От псевдоудължаване на стъблото до първо видимо междувъзлие (Задок G.S. 30-31). При умерен до 
сериозен недостиг, повторете приложенията през 10-15 дни. Нормата на приложение е 500 мл/дка, с работен разтвор 
(вода) - 20 л/дка.

Царевица и сорго - Фаза: 4-8 лист. Норма на приложение - 500 мл/дка, с работен разтвор (вода) - 20 л/дка. 
При нужда повторение след 10-15 дни. Приложение за една вегетация 1-3 пъти.

Слънчоглед - Фаза: 4-6 лист. Норма на приложение - 500 мл/дка, с работен разтвор (вода) - 20 л/дка. При нужда 
повторение след 10-15 дни. Не пръскайте по време на цъфтеж. Приложение за една вегетация - 1-3 пъти.

Люцерна, детелина, тревни смески - Фаза: Височина 10-15 см или на всеки 2-3 коситби. Норма на приложение - 
500 мл/дка, с работен разтвор (вода) - 20 л/дка. При нужда повторение след 10-15 дни. Не пръскайте 20 дни преди 
коситба.

Ливади (за силаж и сено) - Фаза: 1 месец преди коситба. Норма на приложение - 1 л/дка. Работен разтвор (вода) - 
20 л/дка. Не прилагайте на ливади и пасища, по време на използването им за пасище от животните.

Ябълки - Фаза: Преди начало на цъфтеж. Формиране на завръз. След прибиране на реколтата, преди опадане на 
листата. Не прилагай по време на цъфтеж. При нужда повторете след 10-15 дни. Норма на приложение е 300-500 мл/
дка, с работен разтвор (вода) - 50-100 л/дка. Не превишавайте нормата на приложение. При превишаване на нормата 
от 500 мл/дка, може да се получат повреди по растенията.

Зелеви (зеле, брюкселско зеле, карфиол, броколи и др.) - Фаза: 4-6 лист. Норма на приложение: 500 мл/дка. При 
умерен или сериозен недостиг повторете след 10-14 дни. Работен разтвор (вода) - 20 л/дка.

Моркови и пащърнак - Фаза: височина 15 см. Норма на приложение - 500 мл/дка. При умерен до сериозен недостиг 
повторете след 10-15 дни. Работен разтвор - 20 л/дка. При пащърнак максимум 3 приложения през цялата вегетация.

Салати (марули) - полско производство - Фаза: Височина 4-6 лист. Норма на приложение - 300-500 мл/дка, с 
работен разтвор (вода) - 20 л/дка. При нужда повторение след 10-15 дни. Приложение за една вегетация - 1-3 пъти. 
Прекратете пръскането 20 дни преди прибиране на реколтата.

Праз, лук и чесън - Фаза: Височина 15 см. Норма на приложение - 500 мл/дка, с работен разтвор (вода) - 20 л/дка. 
При нужда повторение след 10-15 дни. Приложение за една вегетация - 1-3 пъти.

Фасул, грах и соя - Фаза: 4-6 лист. При умерен до сериозен недостиг, повторете приложението след 10-14 дни. 
Норма на приложение - 500 мл/дка, с работен разтвор (вода) - 20 л/дка.

Картофи - Фаза: Една седмица след 100 % поникване на картофите. Норма на приложение - 500 мл/дка, с работен 
разтвор (вода) - 20 л/дка. При нужда повторение след 10-15 дни. При необходимост, след анализ на петиолите, 
приложение във фаза нарастване на клубените. Норма - 500 мл/дка. Работен разтвор (вода) - 20 л/дка.

Домати - полско производство - Фаза: 4-8 лист. Норма на приложение - 300-500 мл/дка, с работен разтвор (вода) - 
20-100 л/дка. Да не се прилага по време на цъфтеж.

Спанак - Фаза: 4-6 лист. Норма на приложение - 500-1000 мл/дка, с работен разтвор (вода) - 3-20 л/дка. При нужда 
повторение след 10-15 дни. Прекратете пръскането 20 дни преди прибиране на реколтата.

Винени лозя - Фаза: Първи видими цветни пъпки, разделяне на цветните пъпки и оформяне на зърната. Норма на 
приложение - 300-500 мл/дка, с работен разтвор (вода) - 20-50 л/дка. При нужда направете още 1-2 пръскания, през 
интервали от 10-15 дни след фазата оформяране на зърната на гроздето. Ако е необходимо, може да се приложи и 
във вазата начало на зреенето на гроздето. Може да се повтори след интервал от 10-15 дни. Не пръскайте във фаза 
активен цъфтеж на лозата.



Офиси:
София - тел: 02/ 954 60 02; 954 60 03; 
факс: 02/ 954 60 04
Пловдив /с. Рогош/ - тел: 0888/ 839 322
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
Монтана: Агро КГ ЕООД 0885/ 357 239
www.kvsagro.com


