
BRUKSANVISNING
FÖLJ ALLTID ANVISNINGARNA PÅ DENNA ETIKETT.
Skaka behållaren ordentligt före användning. Fyll tanken till tre
fjärdedelar med vatten.  Tillför produkten genom påfyllningsfiltret
under pågående omrörning.  Fyll på vatten till full volym med fortsatt
omrörning. Under sprutarbetet skall omrörning vara igång.  Efter
tillredning skall sprutvätska sprutas ut omgående.  Lämna ej vätska i
sprutan utan att omrörningen är tillslagen. Tomemballage: Skölj 3 ggr.
Sköljvattnet blandas med brukslösningen. Väl rengjort tomemballage
lämnas till anvisat återvinningsställe.

TANKBLANDNINGAR/SAMAPPLICERINGAR
Läs alla etiketter noggrant och följ bruksanvisningen. Blandningar som
görs av olika produkter sker på användarens egen risk. Innan du eller
din rådgivare överväger en tankblandning besök www.tankmix.com för
viktig information. Du kan även kontakta Yara för specifika råd.

VARNING
Får användas på skyddade grödor endast om detta specifikt anges.
Undvik applicering under extrema klimatförhållanden, till exempel vid
snabb torkning, extremt långsam torkning, frost, regn eller när frost
eller regn väntas. Använd lämpliga handskar och ansiktsmask vid
hantering av den här produkten. Rengör all utrustning före och efter
användning.

FÖRVARING
Förvaras svalt och torrt i kemikalielager, oåtkomligt för barn och djur.
Skyddas från frost och andra extrema klimatförhållanden
(Temperaturer över 40°C).  Överbliven produkt kan spridas på åker
enligt gällande rekommendationer alternativt behandlas som
miljöfarligt avfall.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Denna produkt säljs med förbehåll för säljarens allmänna
försäljningsvillkor, som finns tillgängliga på begäran. Användning av
produkten innebär att köparen har godkänt försäljningsvillkoren.

DOSERING OG BEHANDLINGSTIDSPUNKT  
Epler: Før blomstring: 0,2-0,5 l/daa fra knoppskyting og gjentas 
hver 7-10 dag frem til begynnende blomstring. Etter kronbladfall 
(BBCH67): 0,5-1,0 l/daa med 7-14 dagers intervall frem til 1 uke før 
høsting. Vannmengde 15-50 l/daa. Tilpass behandlingene slik at 
siste behandling skjer 1 uke før høsting. 
Bringebær, Jordbær: 1 l/daa i 15-50 l vann. 3 behandlinger med 7-
14 dagers intervall fra begynnende blomstring. Bringebær under 
plast eller glass, og planter der dekke eller klimafolie nettop er 
fjernet, kan være følsomme for sprøyteskade.  
Minske doseringen her til 0,3 l/daa i 60 l vann. 
Kirsebær, moreller og plommer: 1,0 l/daa i 15-50 l vann. 2 
behandlinger, 4 og 2 uker før høsting.  
Dosering til moreller under tak: 0,3 l/daa i 60 l vann. 
Pærer: Etter kronbladfall (BBCH67): 0,5-1,0 l/daa med 7-14 dagers 
intervall frem til 1 uke før høsting. Vannmengde 15-50 l/daa. Tilpass 
behandlingene slik at siste behandling skjer 1 uke før høsting. 
Potet: 0,5-1,0 l/daa. 2-3 behandlinger rett etter begynnende 
knolldannelse, når 50% av stolonenes topper har doblet sin 
diameter. Behandles med 10 til 14 dagers intervall.  
Vannmengde 20 l/daa. 
Salat (friland): 0,5-1,0 l/daa, 10 til 14 dager etter planting. Gjentas 
2-3 ganger med 10 til 14 dagers intervall ved behov.  
Vannmengde: 5 til 50 liter/daa. 
 
 BRUKSANVISNING
Følg alltid bruksanvisningen på denne etiketten.
Vend/rist kannen før bruk. Fyll tanken ¾ full med vann.  Tilfør deretter
produktet gjennom påfyllingsfilteret i tanken under omrøring. Fyll på med
vann og fortsett å røre til sprøytingen er ferdig. 

TANKBLANDING MED ANDRE MIDLER
Les alle etikettene og følg bruksanvisningen nøye, samt anvisninger om
hvorvidt produktet/produktene kan brukes sammen med andre.  Mange
faktorer som kan virke inn på produktenes effekt ved samsprøyting ligger
utenfor Yaras kontroll.  Av den grunn må samsprøyting gjøres på brukerens
egen risiko.  Det anbefales å sprøyte et lite areal først hvis det tenkes å
bruke en produktblanding en ikke har erfaring med.  Før samsprøyting av
produkter, bør man sjekke den fysiske blandbarheten på www.tankmix.com
, Yaras Tankmix app for smarttelefon, eller eventuelt kontakte Yara Norge
AS for råd. 

FORSIKTIGHETSREGLER
Må ikke brukes på planter i veksthus eller under plast, dersom det ikke er
spesifikt anbefalt på etiketten. Ved dyrking i tunnel: 0,5 L pr 100 l vann er
maks. konsentrasjon. Bruk ikke mer enn 100 l vann/daa. Unngå sprøyting
under ekstreme værforhold, for eksempel ved sterk tørke, frost, regn eller
hvis det ventes frost eller regn.  Bruk egnede hansker og ansiktsbeskyttelse
når produktet håndteres.  Alt utstyr skal rengjøres før og etter bruk. 
Sikkerhetsdatablad for produktet finnes på www.yara.no

LAGRING
Oppbevares tørt og kjølig på et lager som er egnet for kjemikalier og som
er utilgjengelig for barn og husdyr.  Må beskyttes mot frost og ekstreme
værforhold (temperaturer over 40°C).
Tomemballasje og evt. Innhold skal deponeres I henhold til norske regler
for avfallshåndtering

SALGSBETINGELSER
Dette produktet er solgt I henhold til Yaras generelle salgsbetingelser, som
er tilgjengelige ved henvendelse til Yara Norge AS.  Yaras generelle
salgsbetingelser anses som akseptert av kjøper når produktet er tatt I bruk.

BEHANDLINGSTIDPUNKT OCH DOSERING 
Äpple: Före blomning: 5 l/ha vid knoppsprickning och upprepas var 
7-10 dag fram till början av blomningen. Efter blomning: Upprepade 
behandlingar med 10 l /ha var 7 till 14:e dag från kronbladens fall 
(avblomning BBCH67),fram till 1 vecka före skörd.  
Vattenmängd 150-500 l/ha. 
Jordgubbar (friland): 10 l/ha. 3 behandlingar med 7-10 dagars 
intervall från begynnande blomning. Plantor som nyligen avtäckts 
kan vara känsliga för sprutskador. Vattenmängd 500 l/ha. 
Plommon och körsbär: 10 l/ha. 2 behandlingar 4 och 2 veckor 
innan skörd. Vattenmängd 500 l/ha. 
Päron: Efter blomning: Upprepade behandlingar med 10 l /ha var 7 
till 14:e dag från kronbladens fall (avblomning BBCH67), fram till 1 
vecka före skörd. Vattenmängd 150-500 l/ha 
Potatis: 5-10 l/ha. 2-3 behandlingar strax efter begynnande 
knölbildning, när 50 % av stolonernas toppar har fördubblat sin 
diameter. Behandlingarna utförs med 10 till 14 dagars intervall. 
Vattenmängd 200 l/ha. 
Sallat (friland): 5 l/ha. 10 till 14 dagar efter plantering eller 
uppkomst. Vid behov, upprepa 2-3 gånger med 10 till 14 dagars 
mellanrum . Vattenmängd 200 l/ha. 
 

YaraVita Stopit™

5 033704 008497 >
W

LN
O

4
0

5
4

NO SEYaraVita Stopit™

V
.1

0
.2

1

For 
Mark

eti
ng

 Purp
os

e O
nly




