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ΠΡΟΣΟΧΗ
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν διαβάστε προσεκτικά όλη την ετικέτα

YaraVita

TM

BioNUE

Εγγυημένη σύσταση:

Οργανική Ουσία: 17.9% β/β ή 21.5% β/ο
από χουμικά και φουλβικά οξέα

Το YaraVita BioNUE™ είναι ένα υγρό σκεύασμα για υδρολίπανση, εφαρμογές
εδάφους και διαφυλλικές εφαρμογές. Τα ενεργά συστατικά του YaraVita BioNUE™
βασίζονται σε ένα μίγμα χουμικών και φουλβικών οξέων από λεοναρδίτη.
Ενισχύει την αντοχή των φυτών στο αβιοτικό στρες, ενώ βελτιώνει τη ριζική και
βλαστική ανάπτυξη, τη δομή του εδάφους και της ριζόσφαιρας. Παράλληλα, βελτιώνει
τη διαθεσιμότητα και την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων και αυξάνει την
απόδοση του φυτού.
Εισάγεται & διανέμεται από την Yara Ελλάς Α.Ε. Λ. Συγγρού 143, 171 21 Νέα Σμύρνη
Τηλ.: +30 2109370355 www.yara.gr
Διανομή στην Κύπρο: Lambrou Agro Ltd, P.O. Box 24839, 1304 Nicosia, Cyprus
T: 357 22667908 www.lambrouagro.com.cy
Παρασκευάζεται από: Yara UK Ltd. Pocklington, York, YO42 1DN, United Kingdom.
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Προϊόν βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών.
Κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά για χρήση στην γεωργία σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση ΥΑ 217217/2004 (ΦΕΚ 35/Β/16-1-2004)

5 λίτρα
καθαρό βάρος
6 kg

UFI: R7C0-90G7-000M-NJ7K

Κίνδυνος

Επικίνδυνα συστατικά: Λεοναρδίτης, θειικό μαγγάνιο, θειικός ψευδάργυρος
(άνυδρος) μάζα αντίδρασης από 5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη και
2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη (3:1)
H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική
δερματική αντίδραση. H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H335: Μπορεί
να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H411: Τοξικό για τους
υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. P280: Να φοράτε
προστατευτικά γάντια και μέσα προστασίας για τα μάτια. P261: Aποφεύγετε να
αναπνέετε αέρια ή ατμούς. P305+P351+P338+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ
ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν
φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.P333+P313: Εάν
παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
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Αριθμός Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων Ελλάδας: +30 2107 793 777
Αριθμός Τηλ. Επείγουσας Ανάγκης: +30 2111 983 182

