
YaraVita Crop Boost™

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Αμπέλι: 300 έως 500 ml/στρ. στο στάδιο του μούρου, 
στο διαχωρισμό των μπουμπουκιών, στην καρπόδεση 
και για τις χρωματιστές ποικιλίες στο γυάλισμα / ένα μήνα 
πριν από τη συγκομιδή. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 
ελάχιστη 20 λίτρα/στρ. 
Βαμβάκι: 300-500 ml/στρ. κατά την έναρξη της 
ανθοφορίας. Ελάχιστη ποσότητα ψεκαστικού υγρού 20 
λίτρα/στρ. Για τους αεροψεκασμούς 300-500 ml/στρ. που 
εφαρμόζεται κατά την έναρξη της ανθοφορίας. Ποσότητα 
ψεκαστικού υγρού: ελάχιστη 20 λίτρα/στρ. 
Ελιές: 1 ή 2 εφαρμογές 0,5-1 λίτρο/στρ. Εφαρμογή πριν 
την άνθηση με επανάληψη 10 έως 14 ημέρες μετά την 
ανθοφορία. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 20 έως 100 
λίτρα/στρ. 
Εσπεριδοειδή: 300 έως 500 ml/στρ, που εφαρμόζεται 
ανά 10 έως 14 ημέρες μετά την καρπόδεση. Ποσότητα 
ψεκαστικού υγρού: 50 - 150 λίτρα/στρ. 
Καρπούζι: 300 έως 500 ml/στρ. στο στάδιο 4 έως 6 
φύλλων. Εάν απαιτείται, επανάληψη της εφαρμογής 14 
ημέρες μετά. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 20 λίτρα/στρ. 
Μπιζέλια / Φασόλια: 1 έως 2 εφαρμογές με 300 έως 500 
ml/στρ. όταν η καλλιέργεια έχει ύψος 10 - 15 εκ. 
Επαναλάβετε αν είναι απαραίτητο σε διαστήματα 10 έως 
14 ημερών μεταξύ των εφαρμογών. Ποσότητα 
ψεκαστικού υγρού: 3 έως 20 λίτρα/στρ. 
Πατάτες: Για πρώιμη ανάπτυξη: 1 λίτρα/στρ. μια 
εβδομάδα μετά το 100% του φυτρώματος. Για να 
αυξήσετε τον αριθμό των κονδύλων: 1 λίτρο/στρ. κατά 
την έναρξη της κονδυλοποίησης (στην εμφάνιση του 50% 
της διόγκωσης των ακρών με διπλάσια διάμετρο από 
αυτή των στολόνων). Για να αυξηθεί το μέγεθος των 
κονδύλων 3-4 εφαρμογές από 500 ml/στρ. κατά τη 
διάρκεια της διόγκωσης των κονδύλων (μόλις 
σχηματίζονται οι πρώτοι κόνδυλοι είναι με διάμετρο 10 
mm) και επανάληψη, μετά από ανάλυση μίσχων κατά τη 
διάρκεια της διόγκωσης των κονδύλων. Χρόνος 10 έως 
14 ημέρες μεταξύ των εφαρμογών. Ποσότητα ψεκαστικού 
υγρού: 20 λίτρα/στρ. 
Ρύζι: 200 ml/στρ. εφαρμόζεται στο στάδιο του 
αδελφώματος και κατά την εμφάνιση της φόβης. Μπορεί 
επίσης να εφαρμοστεί και πάλι μετά την ανθοφορία, αν 
είναι απαραίτητο. Ποσότητα ψεκαστικού υγρού: 20 έως 
40 λίτρα/στρ. 

 
Τομάτα (υπ.): 300 έως 500 ml/στρ. εφαρμόζεται στο 
στάδιο των 4 έως 6 στάδιο φύλλων με έως 2 
επαναλαμβανόμενες εφαρμογές σε διαστήματα 10 έως 
14 ημερών εάν είναι απαραίτητο. Ποσότητα ψεκαστικού 
υγρού: ελάχιστη 20 λίτρα/στρ. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Αναμείξτε πολύ καλά το προϊόν πριν από τη χρήση.
Προσθέστε αργά το προϊόν στη δεξαμενή, μέσω του
στομίου επαγωγής, και συγχρόνως αναδεύστε.
Συμπληρώστε με νερό και συνεχίστε να αναδεύετε μέχρι να
ολοκληρωθεί ο ψεκασμός.
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Διαβάστε προσεκτικά ΟΛΕΣ τις ετικέτες και ακολουθήστε
αυστηρά τις οδηγίες χρήσης. Συνδυασμένη εφαρμογή με
άλλα προϊόντα έγκειται αποκλειστικά στην ευθύνη του
τελικού χρήστη. Πριν από την οποιαδήποτε εφαρμογή με
άλλα προϊόντα θα πρέπει εσείς ή ο σύμβουλός σας να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.tankmix.com για
σημαντικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με την Yara για την παροχή συγκεκριμένων
συμβουλών.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Xρησιμοποιείται σε καλλιέργειες υπό κάλυψη μόνο εφόσον
αναφέρεται ρητά στην ετικέτα. Αποφεύγετε την εφαρμογή
του προϊόντος σε ακραίες κλιματικές συνθήκες, π.χ. σε
γρήγορα αυξανόμενες συνθήκες ξηρασίας, σε εξαιρετικά
αργές συνθήκες στεγνώματος, σε παγετό, βροχή ή όταν
αναμένεται παγετός ή βροχή. Φοράτε πάντα ειδικά γάντια
και προστατευτική μάσκα όταν χειρίζεστε το προϊόν.
Καθαρίστε προσεκτικά όλο τον εξοπλισμό πριν και μετά από
κάθε χρήση.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φυλάξτε το προϊόν σε δροσερό και ξηρό αποθηκευτικό
χώρο για χημικά, μακριά από παιδιά και ζώα. Προστατέψτε
το προϊόν από τον παγετό και από άλλες ακραίες κλιματικές
συνθήκες (όπως θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους
40°C). Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σύμφωνα
με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και
διεθνείς κανονισμούς.
ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ
Αυτό το προϊόν πωλείται σύμφωνα με τους τυποποιημένους
όρους πώλησης του πωλητή, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι
κατόπιν αιτήματος. Η χρήση του προϊόντος συνεπάγεται την
αποδοχή εκ μέρους του αγοραστή των εν λόγω όρων. W
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