
Etiketa/Příbalový leták 

 

 

YaraVitaTM MARIS 
Pomocný rostlinný přípravek s obsahem extraktu z řasy Ascophyllum nodosum k aplikaci na 

list 

 

UPOZORNĚNÍ 

Před použitím tohoto produktu důkladně pročtěte příbalový leták 

Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list 

 

Výrobce: Yara UK Ltd,. Pocklington, York YO42 1DN, Velká Británie  

Dovozce: YARA Agri Czech Republic s.r.o., Dušní 10, Praha 1,110 00 

Více na www.yaraagri.cz, Telefonní číslo pro naléhavé situace: +420 228 882 830 

 

Evidenční číslo vzájemného uznání: V659 

 

Chemické vlastnosti: 

Organický uhlík 8,0 % = 95 g/l 

Draslík (K2O) 6,4 % = 76 g/l  

 

Obsah rizikových prvků: Splňuje zákonem stanovené limity: (mg/kg pomocné látky) 

kadmium 1; olovo 10; rtuť 1, arsen 20; chrom 50. 

 

Rozsah a použití: 

YaraVitaTM MARIS je formulovaná pomocná látka pro aplikaci na list na bázi bioaktivních 

sloučenin extrahovaných z řas rodu Ascophyllum nodosum. Byla vyvinuta pro zmírnění 

negativních dopadů abiotického stresu – chlad, sucho atd. Obsahuje vysoce koncentrované 

polysacharidy, mannitol, který je zdrojem energie a působí proti extrémnímu osmotickému 

stresu, algináty pro stimulaci růstu a příjmu živin, antioxidanty ze skupiny florotaninů, 

aminokyseliny a bílkoviny, které podporují metabolismus a zvyšují toleranci k abiotickému 

stresu a draslík pro zvýšení kvalitativních parametrů. Díky dobré mísitelnosti lze aplikovat 

společně s většinou prostředků na ochranu rostlin. Mísitelnost ověřte na www.tankmix.com. 

Doporučuje se užívání YaraVitaTM MARIS po aplikaci pesticidů pro rychlé překonání 

stresového období. 

 

Doporučené dávkování a termín aplikace: 

 

Obiloviny: 0,5 – 1 l/ha od fáze odnožování (Zadok 12) do objevení 2. kolénka (Zadok 27-32). 

V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha 

Kukuřice: 0,5 - 1 l/ha ve stádiu 4-6 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 

dnech. Dávka vody: 200 l/ha 

Brambory: 1-2 l/ha při velikosti rostlin 30 cm a při výskytu stresových faktorů. V případě 

potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech.  Dávka vody: 300 l   

Řepka: 0,5-1 l/ha ve fázi 4-9 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. 

Dávka vody: 200 l/ha 

Cukrová řepa: aplikace 1 l/ha ve fázi 4 – 6 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 

až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha 

Mák: aplikace 1 l/ha ve fázi 4 – 8 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 

dnech. Dávka vody: 200 l/ha  

http://www.yaraagri.cz/
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Ostatní polní plodiny: 0,5 – 1 l/ha. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. 

Dávka vody: 200 l/ha 

Listová zelenina: 2-2,5 l/ha ve fázi 4 – 6 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 

14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha 

Kořenová zelenina: 2-2,5 l/ ve fázi 4 – 6 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 

14 dnech. Dávka vody: min. 200 l/ha 

Brukvovité: 2-2,5 l/ha ve fázi 4 – 8 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 

dnech. Dávka vody: 200 l/ha 

Ovocné stromy: 2-3 l/ha v 10-14 denních intervalech před kvetením, v průběhu kvetení a ve 

fázi počátečního růstu plodů. Dávka vody: min. 200 l/ha 

Drobné ovoce, jahody, vinná réva: 1-2,5 l/ha v kritických fázích růstu, jako jsou vegetativní 

růst, před kvetením, po odkvětu, při nasazování plodů v 10-14 denních intervalech, 4 až 5 

aplikací za sezonu. Dávka vody: min. 200 – 500 l/ha 

 

 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví, při práci 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. 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 schnoucí 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.  

 

Podmínky 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 zodpovědnost: Společnost Yara 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, 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. Původ zboží: 

YARA UK Ltd, Pocklington, YORK YO42 1DN, Velká Británie 

 



Etiketa/Příbalový leták 

Doba použitelnosti: 3 roky od daty výroby při dodržení podmínek skladování 

 

Datum výroby: 

 

Objem balení: 10 l                                                                    Čistá hmotnost: 12 kg 

 

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 

834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování 

ekologických produktů. 

 


