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Brassitrel Pro
A FELHASZNÁLÁS IDŐZÍTÉSE ÉS GYAKORISÁGA 
Káposztafélék: 2-4 l/ha mennyiséggel 4-6 leveles állapottól a 
tenyészidő korai időszakában kell először kijuttatni, amikor a 
növény már megfelelő levélborítottsággal rendelkezik. 
Hiánytünetek jelentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjük 
meg a kezelést. Vízigény: 200- 600 l/ha.  
Őszi káposztarepce: Őszi kijuttatás 2l/ha adagban, tavaszi 
kijuttatás 2-4l/ha adagban a vegatáció indulástól a virágzás 
kezdetéig(BBCH 60). BBCH 69-től (virágzás vége) 2-3l/ha. 
Szükséges vízmennyiség: minimum 200l/ha.  
Légi kijuttatás: min. 50l/ha  
Napraforgó: 2-4 l/ha adagban, a 4-8 leveles illetve 
csillagbimbós állapotban adjuk ki. Vízigény: 200-400 l/ha. 

ДОЗИ И МОМЕНТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
ЛИСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ  
Рапица: 300 мл/дка. Повторно  приложение след 10 - 14 дни.
Есенници:  пръскайте през есента преди настъпване на
зимният покой и през пролетта приложете до фаза затворени
цветни пъпки.  При пролетниците първо пръскане -  4 - 9 лист;
второ пръскане след 10 дни. Вода: 20 л/дка. 
Зелеви култури: 300 - 400 мл/дка възможно най-рано през
вегетацията; при достатъчна листна площ,  (обикновенно 4 - 6
лист). Повторете при нужда след 10-14 дена, приключете
пръсканията един месец преди прибиране на реколтата.  
Вода: 20 л/дка. 
Слънчоглед: Приложение 200 - 400 мл/дка във фаза 4 - 8
лист. Вода: 20 л/дка. 

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.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ
ВИНАГИ СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ОТ ЕТИКЕТА.
Преди употреба старателно разклатете опаковката.
Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен с ¾ от
необходимото количество вода, при включено разбъркване. Долейте
останалата вода и продължете да разбърквате до пълното изпръскване
на разтвора.

СМЕСИМОСТ
Прочетете внимателно етикета и се придържайте стриктно към
инструкциите за употреба и съветите относно това дали продукта/ите
да се смесва или не. Много променливи фактори, извън контрола на
Яра могат да повлияят при прилагането на резервоарни смеси и поради
тази причина, такова приложение е изцяло отговорност на крайния
ползвател. Препоръчва се преди употребата на резервоарна смес да се
направи предварителен тест за съвместимост, на ограничена площ.
Преди употреба на резервоарни смеси вие или вашият съветник трябва
да посети www.tankmix.com за важна информация.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Да се използва само при културите, които са описани. Да се избягва
приложение при екстремни климатични условия като силно засушаване,
преовлажняване, замръзване, обилни дъждове или когато такива се
очакват. Да се носят подходящи предпазни ръкавици и средства за
предпазване на очите/лицето по време на работа с продукта. Цялото
оборудване да се почиства преди и след употреба.

СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява в сухи и хладни помещения далеч от достъп на деца и
животни. Да се предпазва от зъмръзване и други екстремни климатични
условия (температури над 40°С).

УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБА – ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ И
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ
Яра гарантира, че продукта в неразпечатаната опаковка отговаря на
химическото описание от етикета. Указанията от етикета са базирани
на тестове, считани за надеждни, и трябва да бъдат стриктно следвани.
Поради вероятността от наличие на необичайни климатични и почвени
условия и употреби на този продукт, които са извън контрола на Яра, не
се дава гаранция, изразена или подразбираща се по отношение на
ефекта от такава употреба или получените резултати и в никой случай
отговорността на Яра не превишава стойността на използвания
продукт. Ползвателят трябва да поеме всички рискове, произлизащи от
съхранението, работата и приложението на този продукт. Използването
на продукта предполага, че купувача приема тези условия на
продажба.
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