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ZALECANE DAWKI I TERMINY STOSOWANIA 
Zboża: 0,25-0,5 l/ha od stadium drugiego liścia do stadium 
drugiego kolanka (12-32 w skali Zadocka).  W razie potrzeby 
zabieg powtarzać w odstępach 10-14 dniowych.   
Dawka wody: 50 do 200 l/ha.  Szczególnie zalecany dla zbóż 
ozimych  przed spoczynkiem zimowym.                                            

' ZALECENIA W STOSOWANIU
ZAWSZE POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI ZAWARTYMI
NA ETYKIECIE
Przed użyciem produktu należy dokładnie wymieszać zawartość
pojemnika. Wypełnić zbiornik opryskiwacza wodą do trzech
czwartych objetości i przy włączonym mieszadle wlać odmierzoną
ilość nawozu poprzez rozwadniacz lub filtr szczytowy.  Następnie
uzupełnić zbiornik do pełnej objetości wodą i utrzymywać pracę
mieszadła do zakończenia oprysku.

PRZECHOWYWANIE
Należy przechowywać w chłodnym i suchym magazynie
chemicznym, z dala od dzieci i zwierząt. Chronić przed mrozem
oraz innymi skrajnymi zjawiskami pogodowymi (temperatury
powyżej 40 stopni Celsjusza).

WARUNKI SPRZEDAŻY – OGRANICZONA GWARANCJA ORAZ
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Yara gwarantuje, że produkt pozostający w zamkniętym pojemniku
jest zgodny z opisem chemicznym na etykiecie. Należy ściśle
przestrzegać umieszczonych na etykiecie zaleceń, które
przygotowano w oparciu o rzetelne w naszym przekonaniu testy. W
związku z tym, że Yara nie posiada wpływu na warunki pogodowe
czy glebowe, ani też na stosowanie produktu, nie udziela się żadnej
gwarancji, jednoznacznej czy dorozumianej, na rezultaty osiągnięte
ze stosowania produktu, i w żadnym wypadku zakres
odpowiedzialności Yara nie będzie przekraczał ceny
zastosowanego produktu. Nabywca musi wziąć pod uwagę
wszelkie zagrożenia, które wiążą się z przechowywaniem,
zastosowaniem oraz wykorzystaniem produktu. Sprzedaż towarów
prowadzona jest zgodnie z ogólnymi Warunkami Sprzedaży Yara,
które dostępne są na życzenie. Skorzystanie z produktu jest
jednoznaczne ze zgodą nabywcy na Warunki Sprzedaży

MIESZANIE ZBIORNIKOWE/STOSOWANIE ŁĄCZNE 
Należy przeczytać tekst na WSZYSTKICH etykietach i stosować się
ściśle do zaleceń dotyczących stosowania oraz dotyczących
stosowania łącznego. Na stosowanie łączne może mieć wpływ
wiele czynników niezależnych od Yara, w związku z czym
użytkownik podejmuje się stosowania łącznego wyłącznie na
własne ryzyko. W przypadku stosowania nieznanych produktów,
zdecydowanie zaleca się stosowanie w ograniczonym zakresie.
Przed przystąpieniem do stosowania łącznego produktów, należy
zapoznać się z ważnymi informacjami na stronie www.tankmix.com.
Można też skontaktować się z Yara w celu uzyskania
szczegółowych informacji.

OSTRZEŻENIE
Należy stosować wyłącznie na uprawach chronionych, jeśli zostały
wyszczególnione. Unikać stosowania w skrajnych warunkach
pogodowych, np. silna susza, silne zawilgocenie, mróz, deszcz
oraz kiedy mróz lub deszcz są prognozowane. Przed stosowaniem
produktu należy założyć rękawice oraz maskę chroniącą twarz.
Przed oraz po stosowaniu produktu należy wyczyścić wszystkie
narzędzia i urządzenia.
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