
Etiketa/příbalový leták 

UPOZORNĚNÍ 

Před použitím tohoto produktu důkladně pročtěte příbalový leták 
Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list 

 

YaraVita
TM

 Brassitrel Pro
 

 

HNOJIVO ES 
 

Typ hnojiva:   Směs stopových živin bór (B), mangan (Mn) a molybden (Mo) s dusíkem (N), 

hořčíkem (Mg) a vápníkem (Ca) 

 

Deklarovaný obsah: 

Bór (B)                3,9 %   = 60 g/l bóru (B) 

Mangan (Mn)      4,6 %   = 70 g/l manganu (Mn) 

Molybden (Mo)   0,3 %   = 4 g/l molybdenu (Mo) 

Dusík (N)            4,5 %   = 69 g/l dusíku  močovinového (N-NH2) 

Hořčík (MgO)      7,7 %   = 118 g/l oxidu hořečnatého (MgO) 

Vápník (CaO)     8,1, %   = 125 g/l oxidu vápenatého (CaO) 

 

 

Balení: 10 l 

Čistá hmotnost: 15,13 kg 

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

 

Používat jen v případě skutečné potřeby. 

Nepřekračujte doporučené dávky.



 

YaraVita
TM

 Brassitrel Pro 

Rozsah a způsob použití  

YaraVita
TM

 Brassitrel Pro  je formulované listové hnojivo  pro optimální listovou výživu řepky mikroprvky.  

Obsahuje smáčedlo, adhezní látky a látky zlepšující příjem rostlinami,  pro  prevenci a odstranění projevů  

nedostatku mikroprvků. 

 

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE:      

Řepka:  První aplikace v dávce 3 l/ha  ve fázi 4 - 9 listů. Druhá aplikace v dávce  3 l/ha na začátku dlouživého  

růstu až do začátku kvetení. V případě potřeby opakovat aplikaci v 10 – 14 denních intervalech.     

Dávka vody: 200 l/ha.         

Brukvovité: Dávka  3 l/ha co nejdříve  na začátku vegetace, když je dostatečně vyvinutá listová plocha pro  

příjem postřiku (od stádia 4-6 listů). V případě potřeby opakovat aplikaci v 10 – 14 denních intervalech.   

Dávka vody: 200 l/ha.         

 Mák, slunečnice, ostatní olejniny : Dávka  3 l/ha co nejdříve  na začátku vegetace, když je dostatečně vyvinutá  

listová plocha pro příjem postřiku (od stádia 4-6 listů). V případě potřeby opakovat aplikaci v 10 – 14 denních  

intervalech.          

Dávka vody: 200 l/ha.        

 

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  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.  

 

Více na www.yaraagri.cz 

 

Původ hnojiva: Yara UK Ltd, Manor Place, Wellington Road, The Industrial Estate 826, Pocklington,  
York YO42 1DN, Velká Británie 

 

 

http://www.tankmix.com/

