
YaraVita Bortrac™
CZ

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE
Řepka ozimá: 2 l/ha na podzim ve stádiu 4 listů. Na jaře 
2 l/ha na začátku dlouživého růstu. 1 l/ha ve fázi butonizace. 
Dávka vody: 200 l/ha.
Cukrová řepa: 1 l/ha ve stádiu 4 - 6 listů. Další 3 aplikace 
ve 2 týdenních intervalech a v dávce 1 l/ha. 
Dávka vody: 200 l/ha.
Mák: 1 l/ha ve stádiu 6 - 8 listů. Dávka vody: 200 l/ha.
Obiloviny: Aplikace 0,5 l/ha od fáze 4.listu do sloupkování. 
Dávka vody: 200 l/h.
Brambory: 1 l/ha týden po zapojení řádků. 
Dávka vody: 200 l/ha.
Jabloň: 1 l/ha ve stadiu růžového poupěte do začátku 
kvetení, druhá aplikace 1 l/ha po opadu okvětních lístků. 
2 l/ha po sklizni, ale ještě před nástupem senescence listů. 
Dávka vody 400 l/ha
Jahody (polní): 2 aplikace po 1 l/ha. První před začátkem 
kveteni, druhá po 10-14 dnech. Posklizňová aplikace 2 l/ha. 
Dávka vody 200 – 500 l/ha.
Vinná réva: 1 l/ha ve fázi viditelných květních pupenů, 
květních pupenech oddělených a při nasazování bobulí. 
Dávka vody: 300-500 l/ha.
Mrkev, karotka: 2 l/ha při výšce porostu 15 cm. Při silném 
nedostatku opakovat po 10-15 dnech. 
Dávka vody: 200 l/ha.
Květák: 3 l/ha ve fázi 4 až 6 listů s opakováním ve stejné 
dávce po 10 až 14 dnech při střední až silné deficienci. 
Dávka vody: 50 až 200 l/ha.
Paprika (polní kultura): 1 /ha před kvetením a 1 l/ha po 
odkvětu. Při střední až silné deficienci opakujte aplikaci po 
10-14 dnech. Dávka vody: min. 200 l/ha.
Salát (polní kultura): 1-2 l/ha 20 dní po vzejití. 
Dávka vody: 500 l/ha

POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI
VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TÉTO ETIKETĚ
Při zapnutém míchání propláchněte produkt přes horní filtr 
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 specifické rady.

UPOZORNĚNÍ
Produkt je určen k použití pouze pro chráněné plodiny, které jsou 
specifikovány 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.
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ANWENDUNGSMENGEN UND -ZEITEN

Getreide: 1 l/ha ab 4-Blattstadium bis Schossbeginn 
(BBCH 14 - BBCH 30). Wassermenge: 30 bis 200 l/ha.
Hülsenfrüchte: 2 l/ha ab 10-15 cm Bestandeshöhe. 
Wassermenge: 200 l/ha.
Kartoffeln: 1 l/ha ab einer Woche nach dem vollen 
Auflaufen. Wassermenge: 200 l/ha.
Kohlarten: 3 l/ha ab 4-6 Blattstadium. Bei mäßigem bis 
starkem Mangel im Abstand von 10-15 Tagen wiederholen. 
Wassermenge: 200 l/ha.
Mais: 1 l/ha ab dem 4-8 Blattstadium. 
Wassermenge: 200 l/ha.
Möhren: 2-3 l/ha ab 10-15 cm Bestandeshöhe. 
Wassermenge: 200 l/ha.
Raps: 2-3 l/ha ab dem 4 Blattstadium. 1 l/ha zur 
Blütenspritzung. Wassermenge: 200 l/ha.
Spargel: 3 l/ha ab Krautbildung. Wassermenge: 200 l/ha.
Weinreben: 1 l/ha wenn Blütenknospen getrennt und 
Fruchtstand geformt. Wassermenge: 200-500 l/ha.
Zuckerrüben: 2-3 l/ha ab dem 4-6 Blattstadium. Bei 
mäßigem bis starkem Mangel im Abstand von 10-15 Tagen 
wiederholen. Wassermenge: 50-200 l/ha.

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG
DER GEBRAUCHSANWEISUNG AUF DIESEM 
ETIKETT IST STETS FOLGE ZU LEISTEN
Vor Gebrauch gründlich schütteln. Sicherstellen, dass die Spritze 
und anderes Zubehör gründlich gereinigt wurden. Die Spritze 
dreiviertel mit Wasser befüllen, Rührwerk einschalten und das 
Produkt durch den Filter oder Einspülschleuse einfüllen. Tank mit 
Wasser auffüllen; während der gesamten Spritzdauer rühren. Nach 
Beendigung des Spritzvoganges Spritze vollständig entleeren. 
Nach Gebrauch Spritze gründlich reinigen.

TANKMISCHUNG/GEMEINSAME ANWENDUNG
ALLE Etiketten sorgfältig lesen und Gebrauchsanweisung 
genauestens einhalten, vor allem auch in Bezug darauf, ob die 
Produkte gemeinsam angewendet werden können. Gewisse 
Variablen, die von Yara nicht beeinflusst werden können, können 
sich auf  das Verhalten gemeinsam angewandter Produkte 
auswirken, weshalb eine gemeinsame Anwendung ausschließlich 
auf Gefahr des Endverbrauchers geht. Es wird dringend empfohlen, 
bei Verwendung ungewohnter Produktmischungen anfangs eine 
beschränkte Anwendung durchzuführen. Vor einer gemeinsamen 
Anwendung der Produkte müssen Sie oder Ihr Berater unter 
www.tankmix.com wichtige Informationen einholen. Andernfalls 
können Sie sich auch bei Yara spezifisch beraten lassen.

VORSICHTSMAßNAHMEN
Für Kulturen unter Glas oder Folie nicht verwenden soweit nicht 
ausdrücklich empfohlen. Anwendung unter extremen 
Witterungsbedingungen, wie bei zu raschem oder extrem 
langsamen Trocknen, Frost, Regen oder bei bevorstehendem Frost 
oder Regen vermeiden. Zur Handhabung des Produkts 
entsprechende Handschuhe und eine Gesichtsmaske tragen. Alle 
Ausrüstungen vor und nach dem Gebrauch reinigen.

LAGERUNG
An einem kühlen trockenen Ort, für Kinder und Tiere unerreichbar 
lagern.  Gegen Frost und andere extreme Wetterbedingungen 
schützen.

VERKAUFSBEDINGUNGEN – BESCHRÄNKTE GARANTIE 
UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Yara gewährleistet, dass das Produkt im ungeöffneten Behälter der 
chemischen Beschreibung auf diesem Etikett entspricht. Die 
Anweisungen auf diesem Etikett, die auf unseres Erachtens 
zuverlässigen Tests beruhen, sind sorgfältig einzuhalten. Da das 
Auftreten ungewöhnlicher Witterungs- oder Bodenbedingungen 
sowie die Verwendung dieses Produkts von Yara nicht beeinflusst 
werden können, wird in Bezug auf die Auswirkungen eines 
derartigen Gebrauchs oder die damit erzielten Ergebnisse keine 
Garantie, weder ausdrücklicher noch stillschweigender Natur, 
abgegeben und die Haftung von Yara wird unter keinen Umständen 
den Preis des verwendeten Produkts überschreiten. Der Käufer 
übernimmt sämtliche Risiken von Lagerung, Gebrauch oder 
Anwendung dieses Produkts. Der Verkauf der Waren erfolgt gemäß 
den allgemeinen Verkaufsbedingungen von Yara, die auf Anfrage 
erhältlich sind. Mit dem Gebrauch des Produkts erklärt sich der 
Käufer mit diesen Verkaufsbedingungen einverstanden.Fo
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