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Вага нетто
15,37 кг

Брасітрел Про

Увага! Перед застосуванням продукту прочитайте весь текст на етикетці.
Паспорт безпеки можна отримати за вимогою у постачальника

Brassitrel™Pro
Продукт відповідає стандартам ЄС

Виробник: «Яра UK Лтд». Менор Плейс, Веллінгтон Роуд, Індастріал Істейт,
Поклінгтон, Йорк, YO 42 1DN, Велика Британія. 
Імпортер в Україні: ТОВ «Яра Україна, вул. Чорноморська, 1; 04655 Київ
Комерційна адреса: ТОВ «Яра Україна, просп. В. Лобановського, 6А, офіс
142; 03037 Київ
Тел.: +38 (044) 220 00 96           Факс: +38 (044) 220 00 97
E-mail: ukraine@yara.com       www.yara.ua

Брасітрел Про

Суміш мікроелементів бору (В), марганцю (Mn), з вмістом азоту (N),
магнію (Mg) та кальцію (Са)
Склад у вагових процентах:
3.9%  =  60 г/л Бор (В)
4,6%  = 71 г/л Марганець (Mn)
4,5 %  = 69 г/л Азот (N)
4,6%  = 71 г/л Магній (Mg), (оксидна форма Mg 7,7% = 118 г/л)
5,8% = 89 г/л Кальцій (Са), (оксидна форма Ca 8,1 % = 125 г/л)
0.3%=  4.6 г/л молібден (Mo)
Номер партії і дата виготовлення вказані на упаковці
Номер реєстраційного посвідчення - № 04087
Класифікація по ВОЗ, токсикологічна характеристика: IV клас
небезпеки.

Призначення: для підживлення рослин сумішшю мікроелементів з
вмістом азоту. 
Застосовується для позакореневого підживлення технічних та
зернових культур. За забезпечення правильного використання
цього продукту повністю відповідає покупець. Не перевищувати
відповідні дози внесення. Під час застосування слід дотримуватися
застережних заходів, що викладені в Державних санітарних
правилах «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів
в народному господарстві» 1998 р. При попаданні препарату на
шкіру або в очі необхідно промити їх чистою водою та звернутися
до лікаря. Антидот відсутній.

Гарантійний строк зберігання:  2 роки з дати випуску (див. дату
на упаковці ).

Яра Віта Урожайне Брасітрел

Fo
r M

ar
ke

tin
g 

Pur
po

se
s O

nly

a905447
YV Standard Generic




