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A FELHASZNÁLÁS IDÒZÍTÉSE ÉS GYAKORISÁGA 
Alma: 0,5l/ha-os mennyiségben javasolt kijuttatni szüret után
levélhullás előtt. Vízigény: 500-1000 l/ha. 
Bab: 0,25-0,5 liter/ha adható ki 4-6 leveles állapotban. 
Szükség esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést. 
Vízigény: 400-600 l/ha. 
Borsó: 0,25 l/ha-os dózist a növény 10-15 cm-es állapotában 
kell kijuttatni. Vízigény: 400-600 l/ha 
Burgonya: 0,5 l/ha alkalmazandó 7-14 nappal a teljes  
(100 %-os) kelést követoen. Szükség esetén (levélnyél 
analizis!) a gumónövekedés időszaka alatt ismételjük meg a 
kezelést. Vízigény: 400-600 l/ha. 
Cékla: 0,5 l/ha kijuttatása 4-6 leveles állapotban. Szükség 
esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést.  
Vízigény: 400-800 l/ha. 
Cseresznye: 0,25-0,5 l/ha dózisban alkalmazható szüret után
levélhullás elott. Vízigény: 1000 l/ha. 
Cukorrépa: 0,5 l/ha kijuttatása 4-10 leveles állapotban. 
Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 múlva ismételjük meg 
a kezelést. Vízigény: 200-400 l/ha. 
Szamóca (szántóföldi termesztés): 0,25-0,5 l/ha kijuttatása
a virágzást megelőző időszakban. Vízigény: 400-600 l/ha.  
Hagyma: a 0,5 l/ha kijuttatását a dugványozás után két héttel 
vagy a direkt vetésű növények esetében, a növény 15 cm-es 
állapotában kell elvégezni. Szükség esetén a kezelés 10-14 
naponként megismételhető. Vízigény: 200-600 l/ha.  
Körte: a 0,5 l/ha kijuttatását szüret után, lombhullás előtt kell 
elvégezni. Vízigény: 400-800l/ha  
Kukorica: 0,25-0,5 l/ha 4-8 leveles állapotban, 3 l/ha talaj 
kezelés esetén. Vízigény: 200-400 l/ha.  
Őszi káposztarepce: 0,25 l/ha-os mennyiséget 4-8 leveles 
állapotban kell kijuttatni. Vízigény: 200-400 l/ha. 
Őszi búzánál: 0,25-0,5 l/ha adagban alkalmazzuk 2 leveles 
állapottól a második nódusz megjelenéséig (Zadok's G.S. 12 to 
32). Permetlé mennyiség: 200-400 l/ha. Közepes vagy erős 
hiány esetén a kezelést 10-14 nap múlva ismételjük meg. Őszi 
vetésű növények esetén a téli nyugalmi állapot előtt is javasolt 
alkalmazása.  
Sárgarépa :0,25-0,5l/ha, 15cm növény magasságtól. 
Hiánytünet esetén a kezelés 10-14 naponként megismételhető
Szükséges vízmennyiség: 200l/ha 
Saláta (szántóföldi termesztés): 0,25 l/ha, a palántázást 
vagy a kelést követő 10-14. napon. Vízigény: 200-400 l/ha. 
Szőlő: 0,5 l/ha mennyiségben a virágrügyek megjelenésekor. 
Vízigény: 400-1000 l/ha. 
Szilva: 0,5 l/ha alkalmazása szüret után, lombhullás előtt. 
Vízigény: 1000 l/ha. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MINDIG KÖVESSE A CIMKE UTASÍTÁSAIT!
Felhasználás előtt alaposan felrázandó.  Lassan háromnegyed
részig töltse fel a permetezőgép tartályát és állandó keverés
közben adja hozzá az utasítás szerinti lombtrágya mennyiséget -
akár a szűrőn keresztül, akár a feltöltő garaton át juttatja be a
vegyszert.  Adja hozzá a maradék vízmennyiséget és a keverést
folytassa a permetezés végéig.

TÁROLÁS
Gyermekek és állatok elől el kell zárni.  Eltartható hűvös, száraz
növényvédőszer raktárban.  A fagytól és szélsőséges időjárási
körülményektől óvjuk (40CO fok feletti hőmérséklettől)

ELADÁSI FELTÉTELEK – KORLÁTOLT SZAVATOSSÁG ÉS
FELELŐSSÉG-KORLÁTOZÁSOK
A Yara szavatolja, hogy az eredeti gyári csomagolásban levő
termék megfelel a jelen címkén feltüntetett specifikációnak. A
címkén levő előírásokat pontosan be kell tartani, mivel azok
ellenőrzött körülmények között elvégzett vizsgálatokon alapulnak.
Tekintettel arra, hogy a felhasználás körülményei változhatnak- talaj
és időjárási viszonyok- , valamint a termék szakszerű
felhasználását a Yara nem tudja ellenőrizni, így sem közvetlen, sem
közvetett garanciát nem tudunk vállalni a termékek használatára és
hatására vonatkozóan.  A Yara kötelezettsége semmilyen esetben
sem haladhatja meg a felhasznált termék árát. A vásárlónak kell
vállalnia minden, a tárolással, használattal vagy alkalmazással
kapcsolatos kockázatot. Kérés alapján a Yara termékeire vonatkozó
eladási feltételek rendelkezésre állnak. A termék használata
feltételezi, hogy a vásárló elfogadja az eladási feltételeket.

KEVERHETŐSÉG/EGYÜTTES ALKALMAZÁS
Olvasson el figyelmesen MINDEN címkét, és szigorúan tartsa be a
használati utasításokat, valamint az arra vonatkozó javaslatokat,
hogy a termék(ek)et lehet-e együttesen alkalmazni. Számos, a Yara
által nem ellenőrizhető tényező befolyásolhatja a termékek
keverhetőségét ezért az együttes alkalmazás kockázatait teljes
mértékben a végfelhasználó vállalja. Nem ismert termékkeverékek
használatakor javasolt keverési próba elvégzése. Termékek
együttes alkalmazása előtt Ön vagy a tanácsadója tekintse meg a
www.tankmix.com honlapot, melyen fontos információk találhatók.
Adott esetben vegye fel a kapcsolatot a Yarával szaktanácsadásért.

FIGYELMEZTETÉS
A termék használatakor tartsa be a lombtrágyázásra vonatkozó
általános szabályokat, (például ne alkalmazza extrém időjárási
viszonyok között, úgymint hőség, fagy, eső, stb),  ha ezeket nem
ismeri, forduljon a Yara szakembereihez. Viseljen megfelelő
kesztyűt és arcvédő maszkot a termék felhasználásakor. Használat
előtt és után tisztítson meg minden berendezést.
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