Etiketa/Příbalový leták

YaraVitaTM FRUTRELTM
Formulované suspenzní hnojivo k aplikaci na list
UPOZORNĚNÍ
Před použitím tohoto produktu důkladně pročtěte příbalový leták
Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list

HNOJIVO ES
Typ hnojiva: C 2.4. Minerální - vícesložkové

Deklarovaný obsah:
Celkový dusík (N)
P2O5

69g/l (4,3% močovinový dusík)
240 g/l (9,2% rozpustný v neutrálním citrátu amonném)

CaO

280 g/l (17,5%)

MgO

98 g/l (6,2%)

Zn

40 g/l (2,5%)

B

20 g/l (1,3%)

Balení: 10 l
Čistá hmotnost: 15,37 kg

YARA Agri Czech Republic s.r.o., Dušní 10, Praha 1,110 00
Původ zboží: Yara UK Ltd., Pocklington, Velká Británie
Telefonní číslo pro naléhavé situace: +420 228 882 830

Více na www.yaraagri.cz

Rozsah a způsob použití
YaraVitaTM FRUTRELTM je formulované suspenzní listové hnojivo obsahující smáčedlo, adhezní látky,
které zlepšují příjem živin rostlinami. YaraVitaTM FRUTRELTM obsahuje všechny živiny ve společné
formulaci, díky čemuž lze úspěšně zajistit správné kvetení, dostatečnou násadu plodů, funkční
listovou plochu a tím následně dobrý výnos a kvalitu plodů.
je určen k aplikaci na list pro prevenci a odstranění projevů nedostatku hořčíku. Adhezní látky zajišťují
možnost dlouhodobějšího příjmu přes list bez rizika smyvu závlahou nebo srážkami..
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: min. 200
l/ha.
Karotka, mrkev: 2,5–5 l/ha, když rostliny jsou 10–15 cm vysoké, opakovat 1–2 krát v 10–14 denních
intervalech. Dávka vody: 200 l/ha.
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: min: 200 l/ha
Réva: Dvě aplikace po 2,5–5 l/ha. 1. aplikace když je květenství zřetelně viditelné (růstová fáze 53). 2.
aplikace na začátku vývoje plodů:
bobule se začínají zvětšovat / opad květních zbytků je ukončen (růstová fáze 71). Dávka vody: min. 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: min: 200 l/ha
Slivoně: 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: min. 200 l/ha
Brambory: Aplikační dávka 5 l/ha; 1. dávka jeden týden po vzejití; 2. od počátku tvorby hlíz (když 50 %
malých hlíz je dvakrát větší
než průměr stolonu); 3. v průběhu růstu hlíz (když první bramborové hlízy dosahují velikosti 10 mm v
průměru); další aplikace o 10–14 dní
později (těsně před kvetením). Dávka vody: 200 l/ha
Maliny: 5 l/ha na počátku růstu nových listů. Opakovat dvakrát v 10–14 denních intervalech. Dávka vody:
min. 200 l
Jahody (pěstované na poli): 5 l/ha na začátku růstu nových lístků. Opakovat dvakrát v 10–14 denních
intervalech. Dávka vody: min. 200 l

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.
Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od
potravin, nápojů a krmiv (S2/13). Nejezte, nepijte a nekuřte při používání (S20/21). Zamezte styku
s kůží a očima (S24/25). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc (S26). Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody (S27). Používejte
vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, osobní ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej
(S36/37/39).

TANK MIX / KOMBINACE
Pečlivě 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 kontaktujte
Yara pro specifické rady.
UPOZORNĚNÍ
Produkt je určen k použití pouze pro plodiny, které jsou specifikovány na etiketě výše. Neaplikujte za
extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu vysychající
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 zvířat. Chraňte před mrazem
a jinými klimatickými extrémy (např. teploty nad 40°C).
OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A ZOPDOVĚDNOST
Společnost Yara Phosyn 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 Phosyn, 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.
YARA Agri Czech Republic, s.r.o., Dušní 10, 110 00 Praha 1
tel: 224 810 650; www.yaraagri.cz
Původ zboží: Yara UK Ltd., Pocklington, Velká Británie

