
YaraVita Hydrophos™

DOSERING EN TOEPASSINGSTIJDSTIP  
Aardappelen: Een minimum van 2 toepassingen van 5 l/ha 
gedurende de knoluitgroie.  Toepassing is mogelijk vanaf het 
moment dat de eerste knollen een doorsnede hebben van +/- 10mm
Interval tussen de bespuitingen 10-14 dagen.   
Hoeveelheid water minimaal: 200 l/ha.   
Appel: 4 tot 6 behandelingen met 5 l/ha vanaf einde bloei.  
Herhalen met een interval van 10 tot 14 dagen.   
Hoeveelheid water: 500-1000 l/ha.  
Ertwen: 1-2 toepassingen met 5 l/ha bij een gewashoogte van 
ongeveer 15 cm.  Laat 10 dagen tussen twee behandelingen.  
Hoeveelheid water minimaal: 200 l/ha.  
Granen: 2 toepassingen met 5 l/ha vanaf het twee-blad stadium 
(Zadok's 12).  Laat 10 dagen tussen twee behandelingen.  
Hoeveelheid water minimaal: 200 l/ha.  
Lelies (Open Teelten): 5 l/ha bij 15 to 25 cm gewaslengte.  
Hoeveelheid water: 200 l/ha.  
Suikerbieten: 5 l/ha vanaf het 4-6 bladstadium.   
Hoeveelheid water: 200 l/ha.   
Tulpen (Open Teelten): 5 l/ha bij 15 to 25 cm gewaslengte.  
Hoeveelheid water: 200 l/ha. 

GEBRUIKSAANWIJZING 
VOLG ALTIJD DE INSTRUCTIES OP DIT ETIKET.
Voor het gebruik goed schudden.  Het product toevoegen als de tank
voor 3/4 gevuld is met water, terwijl de roerinrichting in werking is. 
Vul de tank verder en blijf roeren tot het product verspoten is.

OPSLAG
Bewaren in een koele, droge chemische opslagplaats. Buiten bereik
van kinderen en dieren bewaren. Beschermen tegen vorst en andere
extreme weersomstandigheden. (temperaturen hoger dan 40°C)

VERKOOPVOORWAARDEN - BEPERKTE GARANTIE EN
AANSPRAKELIJKHEID
Yara garandeert dat een ongeopend product voldoet aan de
chemische omschrijving op dit label. Volg de aanwijzingen op dit
label nauwkeurig op, deze zijn volgens ons gebaseerd op
betrouwbare onderzoeken. Aangezien Yara geen invloed heeft op
factoren als uitzonderlijke weersomstandigheden of de toestand van
de grond, geeft Yara geen garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met
betrekking tot het effect of het verkregen resultaat na gebruik van
het product. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Yara de prijs
van het gebruikte product overstijgen. De koper neemt alle risico’s
met betrekking tot opslag, gebruik of toediening van dit product op
zich. Verkochte producten vallen onder de standaard
Verkoopvoorwaarden van Yara, deze zijn op verzoek verkrijgbaar. 
Gebruik van het product impliceert dat de koper deze
Verkoopvoorwaarden accepteert.

TANKMENGEN/COMBINEREN MET ANDERE PRODUCTEN
ALLE labels goed lezen en de gebruiksaanwijzingen en het advies
met betrekking tot het combineren met andere producten strikt
opvolgen. De werking van gecombineerde producten kan door veel
factoren, waar Yara geen invloed op heeft, worden beïnvloed. Het
combineren van producten is daarom voor risico van de
eindgebruiker. We raden u aan om, wanneer u gebruik maakt van
onbekende productmixen, eerst een kleine hoeveelheid te maken.
Op onze website www.tankmix.com/yara vindt u of uw adviseur
belangrijke informatie omtrent het toedienen van gemengde
producten. Het is belangrijk dat u deze website eerst bezoekt. U
kunt ook contact opnemen met Yara voor persoonlijk advies.

WAARSCHUWINGEN
Dit product alleen gebruiken op beschermde gewassen wanneer
deze specifiek worden genoemd. Het product niet gebruiken onder
extreme weersomstandigheden, zoals sneldrogende
weersomstandigheden, zeer langzaam-drogende omstandigheden,
vorst, regen of wanneer vorst of regen wordt verwacht. Draag
passende handschoenen en gezichtsbescherming wanneer u met dit
product werkt. Reinig de gehele uitrusting zowel vóór als na gebruik.
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