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YaraVita Biotrac™

RECOMENDAÇÕES DE USO 
Alface e outras folhosas: 50 ml/100L de água, 
realizando uma aplicação semanal até o final do ciclo, 
iniciando as aplicações a partir de 30 dias após 
transplante. Volume água mínimo de 200 L/ha. 
Batata: 1-3 L/ha aplicados entre 7 e 14 dias após 100% 
da emergência das plântulas, repetindo a aplicação 20 
dias após o início da tuberização e novamente durante o 
enchimento dos tubérculos. Volume de água: mínimo de 
200 L/ha. 
Brássicas: 50ml/100L de água, realizando uma aplicação 
semanal até o final do ciclo, iniciando as aplicações a 
partir dos 30 dias após transplante. Volume de água: 
mínimo de 200 L/ha. 
Café: Aplicar de 1 a 3 L/ha nas fases de Pós-Colheita, 
Granação, Enchimento e Maturação. Repetir quando 
necessário em intervalos de 10 dias entre as aplicações. 
Volume de água: mínimo de 200-500 L/ha. 
Cebola: Três aplicações de 1-3 L/ha, com a primeira entre 
4 e 6 folhas expandidas. As próximas devem respeitar 
intervalo de 10 a 14 dias entre aplicações. Volume de 
água: mínimo de 200 L/ha. 
Cenoura: Três aplicações de 1-3 L/ha, sendo a primeira 
quando as plantas tiverem altura de 15 cm, e respeitando 
um intervalo de 10 a 14 dias entre aplicações seguintes. 
Volume de água: mínimo de 200 L/ha. 
Citros: 1 a 2 L/Bomba de 2000L no perídodo vegetativo 
ou pré-florada. 
Soja e Feijão: Aplicar 0,5L/ha no estádio fenológico 
correspondente a V3/V4, repetindo a aplicação com 
mesma dose em R1/R2. Volume de agua mínimo de 
200L/ha. 
Tabaco: Aplicar 3L/ha, fracionando nos períodos de 30, 
40 e 60 dias após o transplante (uso via drench). Volume 
mínimo de água de 200L/há. 
Tomato: Aplicar 0,5L/ha a cada 10-15 dias durante todo o 
ciclo a partir do florescimento. Volume de água mínimo de 
200L/ha 
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PRODUTO IMPORTADO
Yara Brasil Fertilizantes S.A.

Registro de Produto Nº: MA -05810/10.185-9 

MODO DE USO 
Agitar vigorosamente a embalagem do produto, antes de
usá-lo.  No preparo da calda de aplicação, encher o tanque de
pulverização até ¾ da capacidade com água limpa, verter o
produto, através de um filtro e completar totalmente o tanque. 
Manter a agitação durante a aplicação.
Para recomendações adicionais, favor entrar em contato com o
distribuidor local.

ARMAZENAMENTO
Mantenha em um local coberto para armazenamento de
produtos químicos, seco e fresco, fora do alcance de crianças e
animais. Proteja contra o congelamento e outros extremos
climáticos (temperaturas superiores a 40°C).

CONDIÇÕES DE VENDA - GARANTIA LIMITADA E
LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE
A Yara garante que o produto, na embalagem fechada, está em
conformidade com a descrição química deste rótulo. As
orientações deste rótulo devem ser cuidadosamente seguidas e
se baseiam em testes considerados confiáveis. Como a
ocorrência de condições não usuais de solo e clima e o uso
deste produto estão fora do controle da Yara, nenhuma garantia,
expressa ou implícita, é dada quanto aos efeitos desse uso ou
quanto aos resultados obtidos, e em circunstância alguma a
responsabilidade da Yara superará o preço do produto usado. O
comprador deve assumir todos os riscos de armazenar, usar ou
aplicar este produto. As mercadorias são vendidas nos termos
das Condições de Venda padrão da Yara, disponíveis mediante
solicitação. O uso do produto implica na aceitação pelo
comprador dessas Condições de Venda.

PRECAUÇÕES
Deve ser usado em culturas protegidas apenas se
especificamente relacionadas nas recomendações de uso. Evitar
a aplicação em condições climáticas extremas (umidade relativa
do ar muito baixa ou muito elevada, geada e chuva). Usar luvas
e máscaras protetoras adequadas ao manusear este produto.
Limpar todos os equipamentos antes e depois do uso.
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