
YaraVitaTM

          TÄHELEPANU
          Enne toote kasutamist tutvuda tähelepanelikult pakendi etiketiga.
EÜ VÄETIS
Mikroelementide toitelahus – boori (B), mangaani (Mn) ja molübdeeni (Mo)
(boorhape, mangaansulfaat, naatriummolübdaat)
Toiteelementide sisaldus:
4,6% = 60 g/l boori (B)
1,1% = 15 g/l mangaan (Mn)
0,15% = 2 g/l molübdeeni (Mo)
Kasutada ainult tuvastatud vajadusel. Mitte ületada lubatud kulunorme.

Yara Eesti OÜ. Papiniidu 5, Pärnu 80042     www.yara.ee

Maaletooja/ Importavo/ Importēja: Yara Suomi Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo Finland  
Tel: +358 10 215 111
Valmistatud/ Pagaminta/ Ražots: Yara Suomi Oy poolt/ pateikė/ pēc Yara UK Ltd. Pocklington, 
York, YO42 1DN, United Kingdom.

           PASTABA
           Prieš naudodami šias trąšas, prašome perskaityti vartojimo instrukciją.
EB TRĄŠOS
Mikroelementų boro (B), mangano (Mn) molibdeno (Mo) mišinys
(boro rūgštis, mangano sulfatas, natrio molibdatas) 
Garantuojama elementų sudėtis iš viso:
4,6% = 60 g/l boro (B)
1,1% = 15 g/l mangano (Mn)
0,15% = 2 g/l molibdeno (Mo)
Naudoti esant poreikiui. Neviršyti rekomenduojamos normos.
Yara Lietuva UAB. Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k. 14013 Vilniaus r. sav.
www.yara.lt
          IEVÈRO!
          Pirms produkta lietošanas rùpìgi izlasìt visus šos ieteikumus!
EK MÈSLOŠANAS LÌDZEKLIS
Mikroelementu bora (B), mangāna (Mn) molibdēna (Mo) maisījums
(borskābe, mangāna sulfāts, nātrija molibdāts)
Garantētais sastāvs - kopējais:
4,6% = 60 g/l bora (B)
1,1% = 15 g/l mangāna (Mn)
0,15% = 2 g/l molibdēna (Mo)
Izmantot tikai atzìtas vajadzìbas gadìjumà. Nepàrsniegt attiecìgàs devas.
Yara Latvija SIA. Vienības gatve 109, Rīga, LV 1058.      www.yara.lv

10 L
Netokaal
Svoris neto
Neto masa
13.17 kg
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Lisaks sisaldab/ Taip pat yra/ Satur arī:
5,7% = 75 g/l lämmastikku/ azoto/ slāpeklis (N)
1,8% = 25 g/l magneesiumoksiidi/ magnio oksido/ magnija oksīds (MgO)
[1,1% = 15 g/l magneesiumi/ magnio/ magnija  (Mg)]
5,5% = 72,5 g/l vääveltrioksiidi/ sieros trioksido/ sēra trioksīda  (SO3)
[2,2% = 29 g/l väävlit/ sieros/ sēra (S)] 
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SOOVITATAVAD KASUTUSKOGUSED JA KASUTAMISE AEG
Taliraps: sügisel 2,0-3,0 l/ha 4 kuni 9 lehe faasis. Kevadel 
3,0 l/ha vegetatsiooniperioodi alguses (alates 4 kuni 6 lehe 
faasist), korrata vajadusel kiire varrekasvu perioodi jooksul 
kuni õitsemise alguseni intervalliga 10 – 14 päeva. Mitte 
kasutada õitsemise ajal. Vee kulu: 200 l/ha. Suviraps: 3,0 
l/ha 4 kuni 9 lehe faasis ja uuesti kiirel varrekasvu perioodil 
kuni õitsemiseni. Mitte kasutada õitsemise ajal. Vajadusel 
korrata nendes kasvufaasides 10-14 päevaste intervallidega. 
Vee kulu: 200 l/ha.
Herned, Oad: 3 l/ha nii varases kasvuperioodi alguses kui 
võimalik, tingimusel, et pritsimiseks on olemas piisavalt 
lehepinda (nt. 4 kuni 6-lehe faasis). Korrata vajadusel 10 – 
14 päevaste intervallidega kuni kuu enne saagikoristust. NB! 
Mitte pristida õitsemise ajal. Vee kulu: 200 l/ha.
LISAINFOT TEISTE KULTUURIDE KOHTA, MILLEL 
STARPHOS CMZ’d KASUTADA, LEIAD yara.ee 
KODULEHEKÜLJELT.
KASUTAMISJUHISED
JÄRGIGE ALATI KASUTUSJUHENDI NÕUDEID
Enne kasutamist segage/loksutage toode põhjalikult. Valage 
vajalik kogus toodet aeglaselt pritsipaaki, segu samal ajal 
pidevalt segades. Täitke paak lõpuni veega ja jätkake segamist 
kuni väetiselahuse pritsimine on lõpetatud.
PAAGISEGUD / KASUTAMINE KOOS TEISTE 
PREPARAATIDEGA
Lugege alati hoolikalt KÕIKIDE kasutatavate toodete etikette, 
pidage rangelt kinni kasutusjuhenditest ning nõuannetest 
toodete paagisegus kasutamise kohta. Paagisegude kasutamine 
toimub täielikult lõppkasutaja vastutusel. Enne paagisegu 
tegemist külastada olulise teabe saamiseks veebilehte 
www.tankmix.com, mobiilirakendust Tankmix IT või küsige 
täiendavat infot Yara esindaja käest.
ETTEVAATUSABINÕUD
Toodet on lubatud kasutada ainult etiketil märgitud kultuuridel. 
Vältida kasutamist ekstreemsete ilmastikutingimuste korral, 
nagu näiteks põud, väga niiske ilmastik, öökülm, tugev vihm 
jne, või siis, kui selliseid tingimusi on pärast pritsimist oodata. 
Toote käitlemisel kanda sobivaid kaitsekindaid ja näokaitset. 
Puhastada kogu pritsimisvarustus nii enne kui pärast toote 
kasutamist.
HOIUSTAMINE
Hoida kuivas ja jahedas, hoiustatuna nõuetekohases keemiliste 
ainete laos, kättesaamatult lastele ja loomadele. Kaitsta 
külmumise ja teiste ilmastikuga seotud ekstreemtingimuste 
eest (vältida temperatuure alla -0°C ja üle +40°C). Sisu ja 
pakend kõrvaldada vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele 
ja rahvusvahelistele õigusaktidele.
MÜÜGITINGIMUSED
Antud toodet müüakse vastavalt Yara standardsetele 
müügitingimustele, mis on kättesaadavad küsimisel. Toote 
kasutamisel nõustub ostja antud müügitingimustega.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
VISADA LAIKYKITĖS ETIKETĖSE PATEIKIAMŲ INSTRUKCIJŲ 
REIKALAVIMŲ
Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite. Lėtai pilkite mišinį 
į purkštuvo rezervuarą per koštuvą, nuolat maišydami. 
Pripildykite purkštuvo talpą vandeniu iki viršaus ir nuolat 
maišykite, kol baigsite purkšti.   
PRODUKTO MAIŠYMAS IR TRĘŠIMAS (PURŠKIMAS) 
Atidžiai perskaitykite VISAS produkto etiketes ir griežtai 
laikykitės naudojimo instrukcijų. Tiktai galutinis vartotojas yra 
atsakingas už produktų maišymą ir tręšimą. Prieš produktų 
naudojimą, jūs arba jūsų konsultantas privalo apsilankyti 
www.tankmix.com svetainėje ir pasitikslinti svarbią informaciją. 
Arba, dėl konkrečių rekomendacijų, kreipkitės į Yara atstovus.  
ATSARGUMO PRIEMONĖS
Apsaugotiems pasėliams naudoti tik tada, jei yra konkrečiai 
nurodyta etiketėje. Netręškite ekstremalių klimato pokyčių 
sąlygomis, pvz.: greito išdžiūvimo, nepaprastai lėto džiūvimo  
sąlygomis, esant speigui, lyjant lietui arba, jei numatomi labai 
šalti, lietingi orai. Naudodami  šį produktą, dėvėkite tinkamas 
pirštines ir veido apsaugą. Prieš ir po naudojimo, išvalykite 
visus įrenginius. 
LAIKYMAS
Laikykite vėsiame, sausame chemikalų sandėlyje, saugokite 
nuo vaikų ir naminių gyvulių. Apsaugokite nuo šalčio ir kitų 
ekstremalių klimatinių sąlygų bei pokyčių (aukštesnės nei 40°C 
temperatūros). Turinį ir produkto talpas išmeskite laikydamiesi 
visų vietos, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų bei 
taisyklių. 
PARDAVIMO SĄLYGOS
Šis produktas yra parduodamas, laikantis  pardavėjo pardavimo 
terminų ir sąlygų, kurios pateikiamos esant pageidavimui. Kai 
produktas naudojamas, reiškia, kad pirkėjas sutinka su 
pardavimo terminais ir sąlygomis.  

MAIŠYMO BEI PURŠKIMO INSTRUKCIJOS
Žieminiai rapsai. Rudenį: 3 l/ha esant 4-9 tikriesiems 
lapeliams. Pavasarį: 3 l/ha prasidėjus vegetacijai bei 
pakartoti stiebo ilgėjimo fazėje iki žydėjimo pradžios. Esant 
poreikiui, kartoti šiuo augalo augimo laikotarpiu kas 10-14 
dienų. Vandens norma: 200 l/ha.
Pupos, žirniai: 3 l/ha pradedant, kai tik yra pakankamas 
kiekis augalo lapų (pvz. 4-6 lapelių tarpsnyje). Esant 
poreikiui, kartoti kas 10-14 dienų, bet ne ilgiau nei likus 
mėnesiui iki derliaus nuėmimo. Vandens norma: 200 l/ha. 
!Svarbu - nenaudoti žydėjimo metu.
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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
VIENMĒR IEVĒROT NORĀDĪJUMUS UZ ETIĶETES!
Pirms lietošanas konteineru rūpīgi sakratīt!  Pārliecinieties, 
vai smidzinātājs un tā pārējie mezgli ir tīri un pareizi noregulēti.  Piepildīt tvertni ar tīru 
ūdeni līdz trijām ceturtdaĮām no tās tilpuma un maisot vienmērīgi pievienot vajadzīgo 
produkta daudzumu, lietojot šim nolūkam iepildīšanas iekārtu, piemēram, iepildīšanas 
atveri, vai tieši caur augšējo filtru.  Pievienot iztrūkstošo ūdens daudzumu un turpināt 
maisīšanu līdz izsmidzināšanas beigām.  Neatstāt izsmidzinàmo šķīdumu smidzinātāja 
tvertnē iekārtas dìkstāves laikā, kā pusdienas pārtraukumā, vai beidzot dienas darbu.

TVERTNES MAISĪJUMI/VIELU SAVIETOŠANA
Rūpīgi izlasiet VISAS etiķetes un stingri ievērojiet norādījumus par lietošanu un padomus 
attiecībā uz to, vai produktu (-us) var savietot.  Savietoto produktu iedarbību var ietekmēt 
daudzi mainīgie faktori, kas ir ārpus Yara kontroles, tādēļ atbildību par vielu savietojumu 
pilnībā uzņemas gala lietotājs. Izmantojot nepazīstamu produktu maisījumus, ir stingri 
ieteicams sākotnēji sagatavot ierobežotu daudzumu.  Pirms produktu maisīšanas jums 
vai jūsu konsultantam jāiepazīstas ar visu svarīgo informāciju mājas lapā 
www.tankmix.com.  Vai arī jāsazinās ar Yara, lai saņemtu konkrētu padomu.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Attiecīgo produktu drīkst izmantot tikai etiķetē norādīto kultūru apstrādei. Izvairīties no 
produkta lietošanas ekstremālos laika apstākļos, tādos kā, liels sausums, lietus, salnas, 
vai, kad sagaidāmas salnas vai lietus. Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto piemēroti 
cimdi un sejas aizsegs. Pirms lietošanas un pēc tās iztīriet visu aprīkojumu.

UZGLABĀŠANA
Glabājiet vēsā, sausā ķīmisko vielu noliktavā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā.  
Sargiet no sala un citām krasām klimatisko apstākļu maiņām (temperatūras, kas 
pārsniedz 40°C).

PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI – IEROBEŽOTA GARANTIJA UN SAISTĪBU 
IEROBEŽOJUMI
Yara garantē, ka produkts neatvērtā konteinerā atbilst ķīmiskajam aprakstam šajā etiķetē.  
Šajā etiķetē lasāmie norādījumi jāievēro rūpīgi; tie balstīti uz testiem, kas uzskatāmi par 
drošiem.  Tā kā neparastu laika vai augsnes apstākļu veidošanās un šī produkta lietojums 
ir šàdos apstàklos ārpus Yara kontroles, nekāda garantija, izteikta vai domājama, 
neattiecas uz šāda lietojuma iedarbību vai iegūtajiem rezultātiem, un Yara saistības 
nekādā gadījumā nepārsniedz izmantotā produkta cenu.  Pircējam jāuzņemas visi šī 
produkta uzglabāšanas, lietošanas vai piemērotības riski.  Preces tiek pārdotas, ievērojot 
Yara standarta pārdošanas nosacījumus, kas saņemami pēc pieprasījuma.  Produkta 
lietošana nozīmē to, ka pircējs ir pieņēmis šos pārdošanas nosacījumus.

IETEICAMIE LIETOŠANAS LAIKI UN DEVAS
Ziemas rapsis. Rudenī: 3 l/ha sākot no 4-9 lapu stadijas. Pavasarī: 3 l/ha 
atsākoties veģetācijai un 3 l/ha stublāja pagarināšanās laikā līdz ziedēšanas 
sākumam. Ja nepieciešams atkārtot ar 10-14 dienu intervālu minēto augšanas 
stadiju robežās. Ūdens daudzums 200 l/ha. Vasaras rapsis: 3 l/ha sākot no 
4-9 lapu stadijas un 3 l/ha stublāja pagarināšanās laikā līdz ziedēšanas 
sākumam. Ja nepieciešams atkārtot ar 10-14 dienu intervālu minēto augšanas 
stadiju robežās. Ūdens daudzums 200 l/ha.
Pupas, zirņi: 3 l/ha pēc iespējas ātrāk veģetācijas laikā, bet ar pietiekamu lapu 
virsmu smidzinājuma uztveršanai (piem. 4-6 lapu stadijā). Atkārtot ar 10-14 
dienu intervālu. Pārtraukt 1 mēnesi pirms ražas novākšanas. Nesmidzināt 
ziedēšanas laikā. Ūdens daudzums 200 l/ha.
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Ettevaatust
Ohtlikud koostisosad: mangaansulfaat
H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi. 
H412: Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
P280: Kanda kaitsekindaid ja -prille. P273: Vältida sattumist keskkonda.
P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti 
jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatak-
se ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Pavojinga
Pavojingi ingredientai: mangano sulfatas
H318: Smarkiai pažeidžia akis. 
H412: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių apsaugos priemones.
P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P305+P351+P338: PATEKUS Į 
AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, 
jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR 
INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Bīstami
Bīstamās sastāvdaļas: mangāna sulfāts
H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
P280: Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus. P273: Izvairīties no 
izplatīšanas apkārtējā vidē.
P305+P351+P338: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas 
minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši 
izdarīt. Turpināt skalot. P310:  Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS 
CENTRU vai ārstu.
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