
Solatrel
DOSERING OG BEHANDLINGSTIDSPUNKT  
Potet:  
For å øke antall knoller: 1 liter/daa ved begynnende knollansetting 
(krokstadiet fram til stolonendene er 2x stolontykkelsen).  
For å øke knollstørrelsen: 1 liter/daa ved begynnende knolltilvekst 
(de første knollene er 10mm tykke) sprøyt igjen 10-14 dager senere. 
20 liter vann pr daa. 
 
Bønner, erter: 500 ml/daa når plantene er 10-15cm høye.  Gjenta 
ved behov med 10-14 dagers intervall.  20 liter vann pr daa.  
Brokkoli, rosenkål, kål, blomkål og kålrot: 500 ml/daa etter 
planting på 4-6 bladstadiet.  Gjenta ved behov med 10-14 dagers 
intervall.  20 liter vann pr. daa.  
Gulrot:  500 ml/daa når plantene er 10-15cm høye.  Gjenta ved 
behov med 10-14 dagers intervall.  20 liter vann pr. daa. 
Purre: 500 ml/daa fra to uker etter planting. Direktesådd purre 
behandles når plantene er 15 cm høye. Ved behov gjenta med 10-14 
dagers intervall.  20 liter vann pr. daa.  
Salat (friland): 500 ml/daa 10-14 dager etter planting eller spiring 
(direktesådd).  Ved behov gjenta en eller to ganger med 10-14 
dagers intervall. 50 liter vann pr daa.  
Mais: 500 ml/daa på 4-8 bladstadiet. Ved behov gjenta med 10-14 
dagers intervall. 20 liter vann pr. daa.  
Løk: 500 ml/daa når plantene er 15 cm høye.  Gjenta ved behov 
etter 10-14 dager og 1-2 behandlinger når løken fylles med 10-14 
dagers intervall.  20 liter vann pr. daa. 
Pastinakk: 500 ml/daa når plantene er 15 cm høye.  Ved synlig 
mangel, gjenta med 10-14 dagers intervall (maksimum 3 
behandlinger).  20 liter vann pr daa. 
Rødbete: 500 ml/daa på 4-6 bladstadiet.  Ved synlig mangel, 
gjenta med 10-14 dagers intervall.  20 liter vann pr. daa. 
Kålrot/nepe: 500 ml/daa etter planting på 4-6 bladstadiet.  Gjenta 
ved behov med 10-14 dagers intervall.  20 liter vann pr. daa. 
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BRUKSANVISNING
Følg alltid bruksanvisningen på denne etiketten.
Vend kannen før bruk. Fyll tanken ¾ full med vann.  Tilfør deretter
produktet gjennom påfyllingsfilteret i tanken under omrøring. Fyll på
med vann og fortsett å røre til sprøytingen er ferdig.  Må ikke brukes
på planter i veksthus eller under plast.

LAGRING
Oppbevares tørt og kjølig på et lager som er egnet for kjemikalier og
som er utilgjengelig for barn og husdyr.  Må beskyttes mot frost og
ekstreme værforhold (temperaturer over 40°C).

GARANTI OG ANSVARSBEGRENSNING
Yara garanterer at produktet i den uåpnede emballasjen stemmer
med den kjemiske spesifikasjonen på etiketten.  Ettersom
værforhold, jordsmonn samt hvordan produktet anvendes ligger
utenfor Yaras kontroll, er bruker selv ansvarlig for eventuell risiko i
forbindelse med lagring eller bruk av dette produktet.

TANKBLANDING MED ANDRE MIDLER
Les alle etikettene og følg bruksanvisningen nøye, samt anvisninger
om hvorvidt produktet/produktene kan brukes sammen med andre. 
Mange faktorer som kan virke inn på produktenes effekt ved
samsprøyting ligger utenfor Yaras kontroll.  Av den grunn må
samsprøyting gjøres på brukerens egen risiko.  Det anbefales å
sprøyte et lite areal først hvis det tenkes å bruke en produktblanding
en ikke har erfaring med.  Før samsprøyting av produkter, bør man
sjekke den fysiske blandbarheten på www.yara.no.

FORSIKTIGHETSREGLER
Unngå sprøyting under ekstreme værforhold, for eksempel ved sterk
tørke, frost, regn eller hvis det ventes frost eller regn.  Bruk egnede
hansker og ansiktsbeskyttelse når produktet håndteres.  Alt utstyr
skal rengjøres før og etter bruk. 
HMS-datablad for produktet finnes på www.yara.no


