
W
LH

U
Y

P
A

B
M

0
1

YaraVita Frutrel

15
.0

6
.1

7

A FELHASZNÁLÁS IDŐZÍTÉSE ÉS GYAKORISÁGA 
Alma: 5-10 l/ha rügypattanástól a virágzás kezdetéig, majd 
sziromlevél hullás után. Érést megelőző levélhullás esetén (Golden 
Delicious) 2-5 kezelés 5-10 l/ha adagban kötődéstől, 10-14 naponként 
ismételve. Szedés előtt egy hónappal már nem alkalmazható. 
Szükséges vízmennyiség:minimum 200l/ha 
Cseresznye, Òszi barack:  2 kezelés 5-10 l/ha adagban, 
rügypattanástól a virágzás kezdetéig. Szintén javasolt 2-5 kezelés 
5-10 l/ha adagban kötődéstől, 7-14 naponként megismételve.Szedés 
előtt egy hónappal már nem alkalmazható. Szükséges 
vízmennyiség: minimum 200l/ha 
Szòlò: 2-4 kezelés 2,5-5 l/ha adagban, a virágkezdemények 
megjelenésekor,fürtmegnyúlás alatt, a virágzás kezdetén, és a 
virágzás végén,kötődéskor.Betakarítás után de még lombhullás 
előtt 5 l/ha adagban. Permetlé mennyiség: minimum 200 l/ha 
Szamóca (szabadföldi): 3-5 l/ha adagban a levélnövekedés 
kezdetétől az első kötődést követő egy hétig. Kétszer ismételendő, 
10-14 naponként. Permetlémennyiség: minimum 200 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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DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE:
Jabloně: 5 - 10 l v době rašení pupenů. Opakovaná aplikace po
opadu okvětních lístků. V případě předčasného opadu listů (např.
Golden Delicious): dvě až pět aplikací v dávce 5-10 l/ha. První
aplikace ve fázi násady plodů, další aplikace  v 10-14 denních
intervalech. Neaplikovat poslední měsíc před sklizní. 
Dávka vody 200 l/ha.
Hrušně: 5-10 l/ha v době rašení pupenů. Pro zajištění vyrovnané
výživy 2-5 aplikací od násady plodů dále.  Aplikace ukončit jeden
měsíc před sklizní. Dávka vody: 200 l/ha.
Slivoně, Třešně: Dvě aplikace po 5-10 l/ha v době mezi rašením
pupenů a počátkem kvetení. Pro zajištění vyrovnané výživy 2-5
aplikací od násady plodů dále.  Aplikace ukončit jeden měsíc před
sklizní. Dávka vody: 200 l/ha až 2000 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
kontraktujte 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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