YaraLiva

™

TM

Tropicote

Lauka kvalitāte Kalcija nitrāts lauka
Kopējais (N)

15,5%

Nitrātu (N)

14,4%

Amonija (N)

1,1%

Kalcija oksīds (CaO)

26,3%

Kalcijs (Ca)

18,8%

Tilpuma blīvums
Granulometrija (ISO)
Krāsa

1,1 kg/L
90% 2-4 mm
Balta

Kalcija priekšrocības:
Kalcija nitrāta lietošana palielina augam šūnu sieniņu stiprību, kas nodrošina augļiem
ilgāku uzglabāšanas laiku un tirgus preces izskatu.
Nostiprina auga šūnas, šādi pasargājot augu no sēnīšu slimībām un kaitēkļiem.
Kalcijs ir galvenais elements, kas nodrošina augu sakņu attīstību.
Lietojot YaraLivaTM TropicoteTM ir novērots, ka kalcijs nodrošina optimālu auga sakņu
attīstību un uzlabo augsnes fizikālo struktūru.
Nitrātu slāpeklis:
Barības vielas viegli uzņemamā formā – augs ātri uzņem un viegli izmanto tās. Nav
gaistošs, neabsorbējas uz augsnes daļiņām, atstājot to augiem viegli pieejamu. Papildus slāpekļa avots vairumam dārzkopības un augstvērtīgām lauksaimniecības kultūrām. Uzlabo katjonu kālija, kalcija un magnija uzņemšanu augā.
Kalcija deficīts:
Kalcija trūkums bieži ir vizuāli redzams. Tomātiem raksturīga kalcija trūkuma pazīme
ir augšanas konusa un jauno lapiņu nobālēšana – redzami bezhlorofila plankumi un
lapu saritināšanās. Gurķiem sakalst un nobirst augļaizmetņi, bet tomātu augļiem veidojas galotņu puve, puves raksturīgas arī salātiem. Kartupeļiem veidojas iekšējā mīkstuma rūsas plankumi. Kalcijam ir nozīmīga loma organisko skābju neitralizēšanā un
augu fizioloģiskajos procesos. Tas tiek akumulēts augu zaļajā masā un ar ražu iznests
no augsnes. Ja kalcija nepietiek, sevišķi, ja tā ir mazāk nekā magnija, kavējas sakņu
attīstība un augšana. Vispirms cieš jauno orgānu attīstība, jo tas netiek transportēts
no vecākajām daļām uz jaunākajām.

Priekšrocības:
• YaraLiva™ Tropicote™ ir blīvs
granulēts mēslojums, kura izsējas
laukums ar tehniku ir 24 metri vai
precīzi izsējot ar roku.
• Tas ir brīvi plūstošs mēslojums, ar
90% daļiņu lielumu 2-4 mm.
• Tā higroskopiskais raksturs nozīmē to,
ka tas viegli izšķīst nonākot kontaktā
ar mitru augsni vai nakts rasā.
• Šis mēslojums nodrošina zemu
risku auga apdegumiem un to bieži
izmanto, kā pēdējo papildmēslošanā
augstražīgām kultūrām.

YaraLiva TM Tropicote TM ir unikāls granulēts mēslojums, kurš apvieno kvalitāti ar pilnīgi
šķīstošu kalciju un nitrāta slāpekli. Lietojot to kartupeļos palielinās slimību rezistence
un uzlabojas uzglabāšanās īpašības.
Kalcijam ir nozīmīga loma kartupeļu bumbuļu kvalitātē. Augsnes papildmēslošana ar
Kalcija nitrātu ir visefektīvāk pieejamais kalcija avots kartupeļu bumbuļiem. (Kalcijs
nepārvietojas translokāli no lapām uz bumbuļiem. Kalcija kustība bumbuļos notiek
caur stoloniem un bumbuļu sakņu spurgaliņām).

Kalcijs palielina kartupeļu bumbuļu
izmēru un svaru
Bumbuļu svars (g)

Pozitīvie ieguvumi lietojot YaraLiva Tropicote kartupeļos:
nodrošina spēcīgu lapu un bumbuļu augšanu, palīdz veidot un uzturēt veselīgu lapotni;
veicinakatjonuuzņemšanu,tāduskā,kāliju,kalcijuunmagniju,kuripalielinakartupeļu
Bumbuļu svaru, kas ir svarīgs kartupeļu ražas parametrs;
palielina bumbuļu izmēru un svaru;
samazina kartupeļu mīkstuma rūsas plankumus (Internal Rust Spot) un mīkstuma
brūnēšanu (Internal Brown Spot), kuri veidojas, ja vērojams kalcija deficīts;
nostiprinot bumbuļu šūnu sieniņas ar kalciju, tiek uzlabota bumbuļu izturība pret puvi,
tādu kā Erwinia – mīksto bumbuļu puvi noliktavās – uzglabāšanas laikā;
nodrošina labāku rezistenci pret bumbuļu slimībām, kā Melnais un Irdenais kraupis;
samazina mehānisko bojājumu veidošanos ražas novākšanas un transportēšanas
laikā;
ievērojami samazina mizas bojājumus un uzlabo kartupeļu glabāšanos.
Ieteicamās devas:
TM

Tropicote

Papildus informācija pie Yara pārstāvjiem:
Importētāji un pārdevēji:

SIA A.M.Ozoli
“Cīruļdārzi”, Eimuri, Ādažu novads,

02
E-mail: info@amozoli.lv
www.amozoli.lv

TM

bumbuļu ieriešanās laikā un papildus

Amonija nitrāts

Kalcija nitrāts

Sniegtā informācija ir precīza, balstoties uz Yara
zināšanām un pieredzi.
Visi norādījumi domāti kā ieteikumi un tie jāpielā
go, lai atbilstu vietējiem apstākļiem.
Vienmēr izlasiet etiķeti pirms lietošanas.
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