Защо
•
•

Чист нитрат, който се усвоява веднага от растенията.
Висококачествени гранули, които се ръзпръскват
равномерно поне на 24 м разстояние.

•

Подобрява усвояването на калият (К), магнезият (Mg) и
калцият (Ca). Лекува недостига на калций в растението.

•

Заздравява клетъчните стени и подпомага развитието на
здрави листа и силно растение.

•

Нисък риск от пригори по растенията при подхранване с
торачки.

•
•
•

Подобрява и ускорява растежа при студено време.
Работи по-добре при засушаване от останалите торове.
Намалява негативните ефекти на засоляването на
почвата.

•

Стимулира растежа на слънчогледа при ранно пролетно
подхранване.

•

При по-късно подхранване през сезона, подобрява
качеството на семките.

Най-ефективният
Aзот и Калций
за слънчогледите

Чист нитрат и водоразтворим калций за максимален добив и качество.
Ползите от YaraLiva Tropicote

Азотна форма подходяща за слънчогледа.
Бързо действащият и ефективен азот е важен за постигане на
висок добив при слънчогледа. Торенето на слънчогледа с Yara
Liva Tropicote води до стимулиране на общият растеж,
резултат от действието на бързият нитратен азот.
Нитратите се усвояват лесно и бързо от корените на
растенията. Нитратният азот не се фиксира от глината в
почвените частички или от микроорганизмите в почвата (за
разлика от амониевият азот).

Други предимства на Yara Liva Tropicote

Не са необходими биологични процеси за превръщане на
амониевият азот в нитратен, затова нитратният азот е лесно
достъпен за растенията. Това е важно при лоши атмосферни
условия, които забавят нитрифицирането (като студени,
засушени и преовлажнени почви).

Почвата не се вкислява, заради наличието на водоразтворим
калций в активна форма. Калцият е ключов елемент на
клетъчните стени. Калцият прави клетъчните стени поустойчиви на стрес причинен от засушаване, насекоми и
болести.

Неблагоприятните климатични условия понижават
микробиологичната активност на почвените микроорганизми.
Важно е да разполагаме с бързо действащ азотен тор за
слънчогледа.

Калцият подобрява качеството на продукцията. Калцият
участва в регулацията на ензимните системи в растенията.
Калцият е част от процеса на усвояване на други хранителни
елементи, като така подобрява растежа на слънчогледа.

Yara Liva Tropicote е добър източник на бързо действащ азот за
наливане на семките и за повишаване на съдържанието на
олио в тях. Няма загуби от излитане на азот и се намалява
вкисляването на почвата.

Yara liva Tropicote се разтваря по-лесно от всички останали
азотни торове, което го прави много подходящ източник на
калций и азот при сухи условия. Влагата на въздуха е
достатъчна, за да се разтворят гранулите на Yara Liva
Tropicote.

Слънчогледа има нужда от високи количества калций.

Поглъщане на хранителни вещества в пита / семената
(kg хранителни вещества / производство на семена)
Източник: Blamey et al. (1987)

Оптимално съдържание на хранителни вещества в
5-ти и 6-ти лист под пита
Източник: CETIOM, Франция

Благодарение на уникалното и модерно покритие на
гранулите на Yara Liva Tropicote, гранулите му се разпръскват
и разпределят равномерно в полето.
Yara Liva tropicote ни дава възможност, за добро управление
на азотното подхранване и при маслодайните култури и е
добро попълнение към фамилията на комплексните азотни
торове Yara Vera Amidas и Yara Bela Sulfan.
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Нитрати

Скорост на фотосинтеза
(μmol /m2 /s)

Кога да прилагаме Yara Liva Tropicote?
Yara Liva Tropicote е създаден за подхранване на културите.
Напълно е подходящ за подхранване на слънчогледа. Yara Liva
Tropicote е чудесен източник на азот за слънчогледа и
стимулира растежа му.
Yara Liva Tropicote е бързо действащият тор с ефективен азот и
калций за подхранване на слънчогледа. Повишава добива и
дава бърз растеж. Увеличава добива и качеството, намалява
нападението от болести и полягането на слънчогледа. Има
чудесни характеристики за разпределение и разпръскване на
полето. Азота е достъпен дори и при по-сухи условия.
Подходящо е да се прави, както стартиращо торене, така и
подхранване във фаза 8-10 лист.

