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YaraVita KombiPhos™

DOSERING OG UDBRINGNING 
Blomkål: 5 l/ha ved 4-6 bladstadiet, straks efter plantning og 
gentages 10 til 14 dage senere. Vandmængde: 200 l/ha 
Gulerødder: 5 l/ha når afgrøden er 10 til 15 cm høj. Gentages ved 
hehov efter 10 til 14 dage. Specielt i kolde forår og forsomre. 
Vandmængde: 200 l/ha. 
Kartofler: 10 l/ha. For at styrke planternes etablering, sprøjtes 1 uge 
efter fuld fremspiring og ved behov 10-14 dage senere. For at øge 
antallet af knolde sprøjtes ved begyndende knolddannelse. For at 
fremme knoldstørrelsen, sprøjtes tidligt under knoldenes 
tilvækstperiode og ved behov 10-14 dage senere. Vandmængde: 
200 l/ha. 
Majs: 3-5 l/ha i 4-8 bladstadiet i kolde og tørre forår. Vandmængde 
200 l/ha. 
Raps: 3-5 l/ha i 4-6 bladstadiet (st. 14-16) og ved begyndende 
strækning i foråret (st. 30). Må ikke anvendes i blomstringsperioden.
Vandmængde: 200 l/ha. 
Sukkeroer: 5 l/ha i 4-6 bladstadiet. Ved moderat til kraftig mangel 
gentages behandlingen efter 10-14 dage. Vandmængde: 200 l/ha 
Vintersæd: 2-5 l/ha i buskningsperioden tidligt forår (st. 20-31). 
Ved manglende vækst kan behandlingen gentages efter 10-14 dage. 
Vandmængde: 50-200 l/ha. 
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BEHANDLINGSTIDPUNKT OCH DOSERING 
Blomkål: 5 l/ha när grödan har 4-6 blad, strax efter plantering och 
upprepa 10-14 dagar senare. Vattenmängd: 200 l/ha. 
Majs: 3-5 l/ha i 4-8 bladstadiet under kalla och torra vårar. 
Vattenmängd 200 l/ha. 
Morötter: 5 l/ha när grödan är 10 till 15 cm hög. Upprepas vid behov 
10-14 dagar senare. Speciellt vid kall vår och försommar. 
Vattenmängd: 200 l/ha. 
Oljeväxter: 3-5 l/ha i 4-6 bladstadiet (st. 14-16) och vid begynnande 
sträckning (st. 30). Får inte användas under blomning. 
Vattenmängd: 200 l/ha. 
Potatis: 10 liter/ha. För att stärka plantans etablering, spruta 1 
vecka efter full uppkomst och vid behov 10-14 dagar senare. För att 
främja knölantalet spruta vid begynnande 
knölbildning, ’’virknålsstadiet’’. För att främja knölstorlek, spruta 
tidigt under knölarnas tillväxtperiod och vid behov 10-14 dagar 
senare. Vattenmängd 200 l/ha. 
Sockerbetor: 5 l/ha när grödan har 4-6 blad. Vid moderat eller 
kraftig brist upprepa 10-14 dagar senare. Vattenmängd: 200 l/ha. 
Stråsäd: 2-5 l/ha tidigt på våren under bestockningen (st. 20-31). 
Vid dålig tillväxt kan behandlingen upprepas efter 10-14 dagar. 
Vattenmängd: 50-200 l/ha. 
 BRUGSANVISNING

FØLG ALTID INSTRUKTIONERNE PÅ ETIKETTEN.
Ryst beholderen grundigt før brug. Fyld tanken tre fjerdedele
med vand og hæld produktet under omrøring gennem
påfyldningsudstyret eller sien ned i tanken. Fyld helt op med
vand og fortsæt omrøringen indtil sprøjten er tom.

ANVENDELSE  AF TANKBLANDINGER
Læs ALLE etiketter grundigt og overhold udtrykkeligt
instruktionerne for anvendelse. Ved anvendelse af blandinger
bærer slutbrugeren det fulde ansvar. Før brugen af
tankblandinger skal brugeren eller brugerens rådgiver besøge
www.tankmix.com for vigtig information. Alternativt kontaktes
Yara for specifik rådgivning.

FORHOLDSREGLER
Må kun anvendes på afgrøder, der er anført på etiketten. Undgå
anvendelse under ekstreme klimatiske forhold, f.eks.
hurtigtørrende forhold, kraftig dugforekomst, frost, regn, eller
hvis der er udsigt til frost eller regn. Brug egnede værnemidler
så som handsker og ansigtsskærm ved håndtering af dette
produkt. Rens alt udstyr før og efter brug.

OPBEVARING
Opbevares på et køligt og tørt lager, utilgængeligt for børn og
husdyr. Beskyt mod frost og høje temperaturer. (Ikke over 40°C)
Deponering af indhold og emballage i overensstemmelse med
lokale, regionale, nationale og internationale bestemmelser. 

SALGSBETINGELSER
Dette produkt er solgt underlagt sælgers salgsbetingelser, som
er tilgængelige på anmodning. Anvendelse af produktet
indebærer, at køber accepterer disse salgsbetingelser.
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BRUKSANVISNING
FÖLJ ALLTID ANVISNINGARNA PÅ DENNA ETIKETT.
Skaka behållaren ordentligt före användning. Fyll tanken till tre
fjärdedelar med vatten.  Tillför produkten genom påfyllningsfiltret
under pågående omrörning.  Fyll på vatten till full volym med
fortsatt omrörning. Under sprutarbetet skall omrörning vara igång. 
Efter tillredning skall sprutvätska sprutas ut omgående.  Lämna ej
vätska i sprutan utan att omrörningen är tillslagen. Tomemballage:
Skölj 3 ggr. Sköljvattnet blandas med brukslösningen. Väl rengjort
tomemballage lämnas till anvisat återvinningsställe.

TANKBLANDNINGAR/SAMAPPLICERINGAR
Läs alla etiketter noggrant och följ bruksanvisningen. Blandningar
som görs av olika produkter sker på användarens egen risk. Innan du
eller din rådgivare överväger en tankblandning besök
www.tankmix.com för viktig information. Du kan även kontakta Yara
för specifika råd.

VARNING
Får användas på skyddade grödor endast om detta specifikt anges.
Undvik applicering under extrema klimatförhållanden, till exempel
vid snabb torkning, extremt långsam torkning, frost, regn eller när
frost eller regn väntas. Använd lämpliga handskar och ansiktsmask
vid hantering av den här produkten. Rengör all utrustning före och
efter användning.

FÖRVARING
Förvaras svalt och torrt i kemikalielager, oåtkomligt för barn och djur.
Skyddas från frost och andra extrema klimatförhållanden
(Temperaturer över 40°C).  Överbliven produkt kan spridas på åker
enligt gällande rekommendationer alternativt behandlas som
miljöfarligt avfall.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Denna produkt säljs med förbehåll för säljarens allmänna
försäljningsvillkor, som finns tillgängliga på begäran. Användning av
produkten innebär att köparen har godkänt försäljningsvillkoren.
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