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Yara Agri Czech Republic s.r.o., Dušní 10, 
Praha 1, 110 00
Tel: +420 224 810 650  Fax: +420 224 810 647
Původ zboží: Yara UK Ltd., Pocklington, 
York YO42 1DN

POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI
VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TÉTO ETIKETĚ
Při zapnutém míchání propláchněte produkt přes horní �ltr proudem 
vody do ze tří čtvrtin naplněné nádrže.  Doplňte vodou a aplikujte 
při zapnutém míchání.

TANK MIX / KOMBINACE
Pečlivě si pročtěte VŠECHNY etikety a přesně dodržujte instrukce 
pro použití a rady o tom, zda by produkt(y) měl(y) být 
kombinován(y) s ostatními látkami. Různé látky, které nepodléhají 
kontrole ze strany společnosti Yara, mohou ovlivnit účinnost 
kombinovaných produktů, a proto se případné kombinace s jinými 
látkami provádějí výhradně na zodpovědnost konečného uživatele. 
Pokud budete používat nevyzkoušené kombinace produktů, 
doporučujeme vám nejprve použít tuto kombinaci v omezeném 
rozsahu (na zkoušku). Před aplikací kombinovaných produktů byste 
vy nebo váš poradce měli navštívit stránky www.tankmix.com, kde 
jsou uvedeny důležité informace; případně kontaktujte Yara pro 
speci�cké rady.

UPOZORNĚNÍ
Produkt je určen k použití pouze pro chráněné plodiny, které jsou 
speci�kovány na seznamu. Neaplikujte za extrémních klimatických 
podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu 
schnoucí půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či 
dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné 
rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistěte veškeré 
nástroje a zařízení.

SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií, mimo dosah 
dětí a dobytka. Chraňte před mrazem a jinými klimatickými 
extrémy (např. teploty nad 40°C).

OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A ZODPOVĚDNOST
Společnost Yara zaručuje, že produkt v neotevřené nádobě je v 
souladu s chemickým popisem uvedeným na této etiketě. Zásady 
uvedené na této etiketě je potřeba pečlivě dodržovat. Tyto zásady 
byly vypracovány na základě zkoušek, a proto by měly být 
spolehlivé. Jelikož výskyt neobvyklých klimatických podmínek, stav 
půdy a užití tohoto produktu jsou zcela mimo kontrolu a vliv 
společnosti Yara, není poskytována žádná záruka, ani výslovná, ani 
automatická, na výsledky použití produktu, a zodpovědnost ze 
strany společnosti Yara nesmí v žádném případě překročit cenu 
použitého produktu. Kupující proto přebírá veškerá rizika vyplývající 
ze skladování, používání či aplikace produktu. Zboží je prodáváno v 
souladu se standardními Prodejními podmínkami společnosti Yara. 
(tyto Podmínky jsou k dispozici na vyžádání). Používáním produktu 
se kupující zavazuje k souhlasu s těmito Prodejními podmínkami.

Brukvovité: Dávka 3 l/ha co nejdříve na začátku 
vegetace, když je dostačně vyvinutá listová plocha pro 
příjem postřiku (od stádia 4-6 listů). V případě potřeby 
je možné provést opakovanou aplikaci po 10 až 14 
dnech. Dávka vody: 200 l/ha. 
Řepka: První aplikace v dávce 3 l/ha ve fázi 4-9 listů. 
Druhá aplikace v dávce 3 l/ha na začátku dlouživého 
růstu až do začátku kvetení. V případě potřeby 
opakovat aplikaci v 10-14 denních intervalech. 
Dávka vody: 200 l/ha 

Výrobca: Yara UK Ltd., Pocklington,York YO42 1DN
Distribútor: LEGUSEM, s.r.o., Partizánska 401 
916 24 Horná Streda, Slovenská republika. 
Tel: ++421 32 777 38 58
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ZALECENIA W STOSOWANIU
ZAWSZE POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI ZAWARTYMI 
NA ETYKIECIE
Przed użyciem produktu należy dokładnie wymieszać zawartość 
pojemnika. Wypełnić zbiornik opryskiwacza wodą do trzech 
czwartych objetości i przy włączonym mieszadle wlać odmierzoną 
ilość nawozu poprzez rozwadniacz lub �ltr szczytowy.  Następnie 
uzupełnić zbiornik do pełnej objetości wodą i utrzymywać pracę 
mieszadła do zakończenia oprysku.

MIESZANIE ZBIORNIKOWE/STOSOWANIE ŁĄCZNE 
Należy przeczytać tekst na WSZYSTKICH etykietach i stosować się 
ściśle do zaleceń dotyczących stosowania oraz dotyczących 
stosowania łącznego. Na stosowanie łączne może mieć wpływ 
wiele czynników niezależnych od Yara, w związku z czym 
użytkownik podejmuje się stosowania łącznego wyłącznie na 
własne ryzyko. W przypadku stosowania nieznanych produktów, 
zdecydowanie zaleca się stosowanie w ograniczonym zakresie. 
Przed przystąpieniem do stosowania łącznego produktów, należy 
zapoznać się z ważnymi informacjami na stronie www.tankmix.com. 
Można też skontaktować się z Yara w celu uzyskania szczegółowych 
informacji.

OSTRZEŻENIE
Należy stosować wyłącznie na uprawach chronionych, jeśli zostały 
wyszczególnione. Unikać stosowania w skrajnych warunkach 
pogodowych, np. silna susza, silne zawilgocenie, mróz, deszcz oraz 
kiedy mróz lub deszcz są prognozowane. Przed stosowaniem 
produktu należy założyć rękawice oraz maskę chroniącą twarz. 
Przed oraz po stosowaniu produktu należy wyczyścić wszystkie 
narzędzia i urządzenia.

PRZECHOWYWANIE
Należy przechowywać w chłodnym i suchym magazynie 
chemicznym, z dala od dzieci i zwierząt. Chronić przed mrozem oraz 
innymi skrajnymi zjawiskami pogodowymi (temperatury powyżej 40 
stopni Celsjusza).

WARUNKI SPRZEDAŻY – OGRANICZONA GWARANCJA 
ORAZ OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Yara gwarantuje, że produkt pozostający w zamkniętym pojemniku 
jest zgodny z opisem chemicznym na etykiecie. Należy ściśle 
przestrzegać umieszczonych na etykiecie zaleceń, które 
przygotowano w oparciu o rzetelne w naszym przekonaniu testy. W 
związku z tym, że Yara nie posiada wpływu na warunki pogodowe 
czy glebowe, ani też na stosowanie produktu, nie udziela się żadnej 
gwarancji, jednoznacznej czy dorozumianej, na rezultaty osiągnięte 
ze stosowania produktu, i w żadnym wypadku zakres odpowiedzial-
ności Yara nie będzie przekraczał ceny zastosowanego produktu. 
Nabywca musi wziąć pod uwagę wszelkie zagrożenia, które wiążą 
się z przechowywaniem, 
zastosowaniem oraz wykorzystaniem produktu. Sprzedaż towarów 
prowadzona jest zgodnie z ogólnymi Warunkami Sprzedaży Yara, 
które dostępne są na życzenie. Skorzystanie z produktu jest 
jednoznaczne ze zgodą nabywcy na Warunki Sprzedaży

Brokuł, Jarmuż, Kala�or, Kapusta biała i czerwona, 
Kapusta pekińska: zalecana dawka 3 l/ha, 3-4 tygodnie 
po posadzeniu. Dawka wody: 200-500 l/ha.
Burak cukrowy : zalecana dawka 3 l/ha od fazy 4-6 liści 
właściwych, w przypadku silnych niedoborów 
mikroelementów widocznych na roślinach zabieg można 
powtórzyć 10-14 dni później. Dawka wody: 200 -300 l/ha
Burak ćwikłowy: zalecana dawka 3 l/ha, faza 5-6 liści 
właściwych. Dawka wody: 200-500 l/ha.
Cebula: zalecana dawka 3 l/ha, faza 6 liści właściwych. 
Dawka wody: 200-500 l/ha.
Czosnek i cebula z dymki: zalecana dawka 3 l/ha, faza 
4-5 liści właściwych. Dawka wody: 200-500 l/ha.
Fasolka: zalecana dawka 3 l/ha, faza 5-6 liści 
właściwych. Dawka wody: 200-500 l/ha.
Groszek: zalecana dawka 3-4 l/ha, sfaza 5-6 liści 
właściwych. Dawka wody: 200-500 l/ha.
Marchew: zalecana dawka 3 l/ha, faza 4-6 liści 
właściwych. Dawka wody: 200-500 l/ha.
Pomidor (gruntowy): zalecana dawka 3 l/ha, 3-4 
tygodnie po posadzeniu. Dawka wody: 200-500 l/ha.
Rzepak: Dla upraw ozimych stosować przed spoczynkiem 
zimowym w dawce 1-2l/ha. Wiosną aż do fazy zielonego 
pąka w dawce 2-4 l/ha. Dla upraw jarych stosować 
między 4 a 9 liściem właściwym. Dawka wody: 200 l/ha.
Sałata (gruntowa): zalecana dawka 3 l/ha, faza 5-6 liści 
właściwych. Dawka wody: 200-500 l/ha.
Seler: zalecana dawka 3 l/ha, 4-5 tygodni po posadzeniu. 
Dawka wody: 200-500 l/ha.
Soja: zalecana dawka 3-4 l/ha, stosować przed 
kwitnieniem. Dawka wody: 200-500 l/ha.

Fo
r M

ar
ke

tin
g 

Pur
po

se
s O

nly



YaraVita Brassitrel™ Pro

W
LC

Z
Y

P
1N

L0
1 

  
  
 1

0
.2

0
17

SK
Kapustovité: Dávka 3 l/ha čo najskôr na začiatku 
vegetácie, keď je dostačne vyvinutá listová plocha pre 
príjem postreku (od štádia 4-6 listov). V prípade potreby 
je možné vykonať opakovanú aplikáciu po 10 až 14 dňoch. 
Dávka vody: 200 l/ha. 
Repka: Prvá aplikácia v dávke 3 l/ha vo fáze 4-9 listov. 
Druhá aplikácie v dávke 3 l/ha na začiatku predlžovacie-
ho rastu až do začiatku kvitnutia. V prípade potreby 
opakovať aplikáciu v 10-14 denných intervaloch. 
Dávka vody: 200 l/ha. 

POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI 
PRÁCI
VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TEJTO ETIKETE
Pri zapnutom miešaní prepláchnite produkt cez horný �lter prúdom 
vody do z troch štvrtín naplnenej nádrže. Doplňte vodou a aplikujte 
pri zapnutom miešaní.

TANK MIX / KOMBINÁCIE
Prečítajte pozorne všetky príbalové letáky a striktne dodržujte 
inštrukcie v nich uvedené, hlavne či je možné prípravky miešať s 
inými. Veľa premenlivých faktorov, ktoré sú mimo kontrolu Yara 
Agri môže ovplyvniť účinnosť tankmixov a preto miešanie 
prípravkov je na vlastné riziko užívateľa. Doporučujeme overiť či 
tankmix nemá negatívne účinky na plodinu na malej ploche 
plodiny. Pred miešaním s inými prípravkami zistite dôležité 
informácie na www.tankmix.com alebo kontaktujte Yara Agri pre 
špeci�cké doporučenie.

UPOZORNENIE
Produkt je určený k použitiu iba pre chránené plodiny, ktoré sú 
špeci�kované na zozname. Neaplikujte v extrémnych klimatických 
podmienkach, ako sú vysoké teploty, rýchle alebo naopak 
extrémne dlhé osychanie, za mrazov, dažďa, alebo pokiaľ sa dajú 
uvedené javy očakávať. Pri manipulácii s koncentrátom pracujte v 
rukaviciach a s tvárovým štítom. Pred a po použití očistite použité 
nástroje a zariadenie.

SKLADOVANIE
Uchovávajte v suchom a chladnom sklade mimo dosah detí a 
zvierat, oddelene od potravín, nápojov a krmív. Chráňte pred 
mrazom a ostatnými klimatickými extrémami (napr. teploty nad 
40°C).

PODMIENKY PREDAJA, LIMITOVANÁ ZÁRUKA A 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY
Spoločnosť Yara garantuje, že obsah neporušeného balenia sa 
zhoduje s chemickým zložením uvedeným na tejto etikete. Pokyny 
na tejto etikete musia byť starostlivo dodržované a vychádzajú z 
vierohodných skúšok. Keďže výskyt neobvyklých klimatických 
podmienok, stav pôdy a použitie tohto produktu sú úplne mimo 
kontrolu a vplyv spoločnosti Yara, nie je poskytovaná žiadna 
záruka, ani výslovná ani automatická, na výsledky použitia 
produktu a zodpovednosť zo strany spoločnosti Yara nesmie v 
žiadnom prípade prekročiť cenu použitého produktu. Kupujúci preto 
preberá všetky riziká vyplývajúce zo skladovania, používania či 
aplikácie produktu. Tovar je predávaný v súlade so štandardnými 
predajnými podmienkami spoločnosti Yara. (Tieto podmienky sú k 
dispozícii na vyžiadanie). Používaním produktu sa kupujúci 
zaväzuje k súhlasu s týmito Predajnými podmienkami.Fo
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