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5  litrów/ л

Masa netto/
Вага нетто 
8.12 kg/ кг

UWAGA
Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z treścią etykiety

Teprosyn™NP+Zn
NAWÓZ WE
Nawóz zawiesinowy NP 9-15 z Cynkiem
Do stosowania w zaprawianiu nasion zbóż i kukurydzy.

Yara Poland Sp. z o.o. ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin    
Tel. (091) 433 00 35  Fax (091) 433 04 34
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Gwarantowana zawartość:
9% = 146 g/l Azotu (N) całkowity
[9% azot moczowy (N)]
15% = 243 g/l pięciotlenku fosforu (P2O5)
[4.5%  (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu]
18% = 291 g/l cynku (Zn)

Номер партії і дата виготовлення вказані на упаковці
Класифікація по ВОЗ, токсикологічна характеристика: IV клас небезпеки.

Призначення:для підживлення рослин сумішшю елементів живлення. Застосовується
для передпосівного обробітку насіння зернових та технічних культур. За забезпечення
правильного використання цього продукту повністю відповідає покупець. Не
перевищувати відповідні дози внесення. Під час застосування слід дотримуватися
застережних заходів, що викладені в Державних санітарних правилах
«Транспортування, зберігання та застосування пестицидів в народному господарстві»
1998 р. При попаданні препарату на шкіру або в очі необхідно промити їх чистою
водою та звернутися до лікаря. Антидот відсутній.

Яра Віта рідке

Концентрат суспензії NP 9-15 з цинком

Увага! 
Перед застосуванням продукту прочитайте весь текст на етикетці.

Продукт відповідає стандартам ЄС

Гарантований вміст:
9% = 146 г/л Азот (N) загальний
[9% амідний азот (NH2)]
15% = 243 г/л фосфор (P2O5)
[4.5%  (P2O5) розчинний в нейтральному розчині цитрату амонію]
18% = 291 г/л цинк (Zn)
Використовувати тільки там, де існує потреба.

Виробник: «Яра UK Лтд». Менор Плейс, Веллінгтон Роуд, Індастріал Істейт,
Поклінгтон, Йорк, YO42 1DN, Велика Британія. 
Імпортер в Україні: ТОВ «Яра Україна, вул. Чорноморська, 1; 04080 Київ
Комерційна адреса: ТОВ «Яра Україна, просп. В. Лобановського, 6А, офіс 142;
03037 Київ
Тел.: +38 (044) 333 49 07
E-mail: ukraine@yara.com       www.yara.ua
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Uwaga
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P391: Zebrać wyciek.
P501: Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z
lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi
przepisami.

Попередження
H410: Дуже токсично для водної флори та фауни з довгостроковими
наслідками.
P273: Не допускати потрапляння в навколишнє середовище.
P391: Ліквідуйте витік.
P501: Утилізуйте вміст та упаковку у відповідності до всіх місцевих,
регіональних, державних та міжнародних нормативних вимог.
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