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MAIŠYMO BEI PURŠKIMO INSTRUKCIJOS 
Javai:  nuo 2 lapu fazes iki pirmo pastebeto bamblio (12-32 pagal Zadok 
augimo stadija), 0,25 - 0,5 l/ha.  Vandens kiekis: 200 l/ha  
 

MAIŠYMO IR PURŠKIMO INSTRUKCIJOS
Pakratykite talpå kurioje randasi tråšos prieš maišyma ir purškimå. 
Perkoškite mišinï, pildami ï purkštuvo talpå, 3/4 pripildytå vandens,
išmaišykite.  Pripildykite purkštuvå vandeniu iki viršaus ir nuolat
plakite, kol baigsite purkšti.

LAIKYMAS
Laikykite vėsiame, sausame chemikalų sandėlyje, saugokite nuo
vaikų ir naminių gyvulių. Apsaugokite nuo šalčio ir kitų kraštutinių
klimato pokyčių (aukštesnės nei 40°C temperatūros)

PARDAVIMO SĄLYGOS – RIBOTA GARANTIJA IR
ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Yara garantuoja, kad produktas neatidarytoje taroje atitinka šioje
etiketėje nurodytą cheminį aprašymą. Būtina griežtai vadovautis
šioje etiketėje nurodytomis instrukcijomis, kurios yra pagrįstos
bandymais, kurie laikomi patikimais. Šio produkto panaudojimo
neįprastomis oro arba dirvožemio sąlygomis atveju, kurių Yara
negali kontroliuoti, jokia garantija, išreikšta ar numanoma,
nesuteikiama dėl tokio panaudojimo padarinių arba pasekmių, bei
jokiu atveju Yara atsakomybė neviršija panaudoto produkto kainos.
Pirkėjas privalo prisiimti visą produkto laikymo, naudojimo ar
pritaikymo riziką. Prekės parduodamos pagal standartines Yara
pardavimo sąlygas, kurias pateiksime jums pageidaujant arba
kurias galite rasti www.yaravita.com. Produkto naudojimas reiškia,
kad pirkėjas sutinka su šiomis pardavimo sąlygomis.

BAKO MAIŠYTUVAS/BENDRAM NAUDOJIMUI
Atidžiai perskaitykite visas etiketes ir griežtai laikykitės vartojimo
instrukcijų bei patarimų dėl to ar produktai gali būti naudojami kartu.
Daug kintamųjų dydžių, kurių nekontroliuoja Yara, gali įtakoti kartu
naudojamų produktų charakteristikas ir todėl už produktų maišymą
ar naudojimą kartu yra atsakingas tiesioginis vartotojas. Naudojant
neįprastus produktų mišinius, iš pradžių rekomenduojama
pasigaminti nedidelį mišinio kiekį. Prieš bendrą produktų
naudojimą, jūs arba jūsų konsultantas privalo apsilankyti
www.tankmix.com ir susipažinti su svarbia informacija.  
Antraip, norėdami gauti konkretų patarimą, kreipkitės į Yara.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
Apsaugotiems pasėliams naudoti tik tada,  jei  konkrečiai nurodyta.
Venkite vartojimo kraštutinių klimato pokyčių sąlygomis, pvz.: greito
išsausėjimo sąlygomis, nepaprastai lėto išsausėjimo sąlygomis,
esant speigui, lietui arba numatant speigą ar lietų. Naudojant šį
produktą, dėvėkite atitinkamas pirštines ir veido apsaugą. Prieš ir
po naudojimo, išvalykite visus įrengimus.
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