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YaraVita Zintrac
BEHANDLINGSTIDPUNKT OCH DOSERING 
Betesvall, Slåttervall: 1 l/ha i 200 l vatten när vallen är ca 15 cm 
hög. Vid stark brist bör behandlingen upprepas med ovanstående 
dos. För fullständigt näringsupptag bör djuren ej beta tidigare än 10 
dagar efter behandling. 
Åpple, Körsbär, Päron: 1-2 l/ha vid knoppsprickning samt 0,5 l/ha 
efter blomning. På hösten efter skörd behandlas med 1-2 l/ha. 
Denna höstbehandling görs i god tid före bladfall.  
Vattenmängd: 500-1000 l/ha. 
Plommen: 1 l/ha i 200 l vatten. Vid tydlig till stark brist bör 
behandlingen upprepas med ovanstående dos.  Efter skörd, i god tid 
före bladfall. Vid behov upprepad behandling vid utvecklad bladklase 
på våren.  Vattenmängd: 500-1.000 l/ha. 
Potatis: 1 l/ha en vecka efter full uppkomst. Vid stark brist bör 
behandlingen upprepas var 10-14 dag. Vattenmängd: 200 l/ha. 
Stråsäd: 1 l/ha i 200 l vatten från begynnande bestockning till 1-
nodstadiet (stadium 20-31). 
 

BRUKSANVISNING
FÖLJ ALLTID ANVISNINGARNA PÅ DENNA ETIKETT.
Skaka behållaren ordentligt före användning. Fyll tanken till tre fjärdedelar
med vatten.  Tillför produkten genom påfyllningsfiltret under pågående
omrörning.  Fyll på vatten till full volym med fortsatt omrörning. Under
sprutarbetet skall omrörning vara igång.  Efter tillredning skall sprutvätska
sprutas ut omgående.  Lämna ej vätska i sprutan utan att omrörningen är
tillslagen. Tomemballage: Skölj 3 ggr. Sköljvattnet blandas med
brukslösningen. Väl rengjort tomemballage lämnas till anvisat
återvinningsställe.

TANKBLANDNINGAR/SAMAPPLICERINGAR
Läs alla etiketter noggrant och följ bruksanvisningen. Blandningar som
görs av olika produkter sker på användarens egen risk. Innan du eller din
rådgivare överväger en tankblandning besök www.tankmix.com för viktig
information. Du kan även kontakta Yara för specifika råd.

VARNING
Får användas på skyddade grödor endast om detta specifikt anges. Undvik
applicering under extrema klimatförhållanden, till exempel vid snabb
torkning, extremt långsam torkning, frost, regn eller när frost eller regn
väntas. Använd lämpliga handskar och ansiktsmask vid hantering av den
här produkten. Rengör all utrustning före och efter användning.

FÖRVARING
Förvaras svalt och torrt i kemikalielager, oåtkomligt för barn och djur.
Skyddas från frost och andra extrema klimatförhållanden (Temperaturer
över 40°C).  Överbliven produkt kan spridas på åker enligt gällande
rekommendationer alternativt behandlas som miljöfarligt avfall.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Denna produkt säljs med förbehåll för säljarens allmänna
försäljningsvillkor, som finns tillgängliga på begäran. Användning av
produkten innebär att köparen har godkänt försäljningsvillkoren.

KÄYTTÖOHJEET
NOUDATA AINA TÄMÄN ETIKETIN OHJEITA.
Ravista tuote huolellisesti ennen käyttöä. Täytä säiliö suodattimen
läpi vedellä, kolme neljäsosaa tarvittavasta vesimäärästä, sekoittaen
samalla koko ajan. Täytä säiliö lopulla vesimäärällä ja jatka
sekoittamista niin kauan kuin ruiskutus on tehty.

TANKKISEOKSET / YHTEISKÄYTTÖ
Lue kaikki etiketit huolella ja noudata käyttöohjeita. Eri tuotteiden
sekoitus tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Ennen tankkiseoksen
tekemistä tutustu tärkeisiin tietoihin www.tankmix.com tai ota
yhteyttä Yaran neuvontaan.  

TURVAOHJEET
Käytä  ainoastaan kasveille jotka ovat erikseen mainittu.  Vältä
käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten esimerkiksi nopeasti
kuivuvissa olosuhteissa, erittäin hitaasti kuivuvissa olosuhteissa,
hallan aikaan, sateella tai kun hallaa tai sadetta on odotettavissa.
Käytä sopivia käsineitä ja kasvosuojainta käsitellessäsi tätä tuotetta.
Puhdista kaikki työvälineet ennen ja jälkeen käytön.

VARASTOINTI
Varastoi viileässä ja kuivassa,  kemikaaleille soveltuvassa paikassa,
lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.  Suojaa  jäätymiseltä ja
muilta äärimmäisiltä sääolosuhteilta. (lämpötila yli  40°C). Hävitä 
pakkausmateriaali voimassa olevan lainsäädännön mukaan.

MYYNTIEHDOT 
Tuotteet myydään noudattaen Yaran yleisiä myyntiehtoja, jotka on
saatavilla pyynnöstä. Käyttämällä Tuotteita käyttäjä hyväksyy nämä
myyntiehdot.
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YaraVita Zintrac
KÄYTTÖMÄÄRÄT JA AJOITUS 
Nurmi (säilörehu/heinä): 1 l/ha kun kasvusto 15 cm korkea. Kovassa 
ravinnepuutoksessa käsittely uusitaan ennen jokaista sadonkorjuuta 
kun kasvusto 15 cm korkea. Vesimäärä: 200 l/ha. 
Omena, Kirsikka, Luumu : 1-2 l/ha nuppuvaiheessa ja kukinnan 
loputtua. Vältä ruiskutusta kukinnan aikaan. Lisäksi 0,5 l/ha kuusi 
viikkoa hedelmien muodostumisvaiheen jälkeen ja tarvittaessa 
käsittely uusitaan 14-21 päivän välein aina yksi kuukausi 
sadonkorjuuseen asti. Uuden kasvukauden sinkkitarpeen turvaamiseksi 
käsittely 1-2 l/ha sadonkorjuun jälkeen hyvissä ajoin ennen lehtien 
putoamista. Vesimäärä: 200-1000 l/ha. 
Peruna: 1 l/ha yksi viikko täydellisen taimettumisen jälkeen. 
Kohtalaisessa ja kovassa ravinnepuutoksessa uusintakäsittely 
tarvittaessa 10-14 päivän välein. Lisäksi tarvittaessa 1 l/ha 
kasvianalyysin pohjalta mukulan turpoamisvaiheessa.  
Viljat:0,5-1 l/ha 2-lehtiasteelta 2-solmuasteelle saakka, käsittely 
uusitaan 1-2 kertaa 10-14 vuorokauden välein kohtalaisessa ja kovassa 
puutoksessa. Vesimäärä 200 l/ha  
Mansikka (avomaa): Ensimmäien käsittely 0,5 l/ha varhaisessa 
nuppuvaiheessa (vihreät nuput) ja sen jälkeen kaksi käsittelyä 0,25 
l/ha kun nuput valkoiset ja sadonkorjuun jälkeen. Vaihtoehtoisesti kaksi 
käsittelyä 0,5 l/ha/ käsittely, varhaisessa nuppuvaiheessa ja 
sadonkorjuun jälkeen. Vesimäärä: 500 l/ha 
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