
WLSEYP1AL01

YaraVita Canola Bio™

BEHANDLINGSTIDPUNKT OCH DOSERING 
 
Oljeväxter: 3 l/ha från 4-bladstadiet till början av 
stjälksträckning. Vid stark brist upprepa efter 10-14 dagar. 
Undvik behandling under blomningen. Vattenmängd 200 
l/ha. 
 
Kålväxter: 3 liter/ha så tidigt som möjligt under tillväxten
förutsatt att tillräcklig bladmassa finns som kan besprutas 
(t ex 4-6 blad). Upprepa vid behov var 10-14 dag. Undvik 
behandling under blomning. OBS: Sista behandlingen ska 
göras minst en månad före skörd. Vattenmängd 200 l/ha. 
 
Morötter: 2 behandlingar med 3 l/ha när grödan är 15 cm 
hög som upprepas efter 14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha
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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.
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