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ZALECANE DAWKI I TERMINY STOSOWANIA 
Kukurydza: 8 litrów na 1000 kg zaprawianego 
ziarna kukurydzy. 
Zboża: 3 litry ( maksymalnie 6 l) na 1000 kg 
zaprawianego ziarna. 

YaraVita Teprosyn™NP+Zn

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
ЗАВЖДИ ДОТРИМУЙТЕСЬ ІНСТРУКЦІЇ З ЦІЄЇ
ЕТИКЕТКИ.
Використовуйте лише за рекомендаціями. 
Перед використанням ретельно збовтайте продукт. Слід
обережно відкалібрувати апарат, щоб забезпечити
рівномірне та правильне дозування.

СУМІСНІСТЬ / БАКОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ
Інструкція з використання: Перед використанням ретельно
збовтайте продукт. Слід обережно відкалібрувати апарат,
щоб забезпечити рівномірне та правильне дозування.
Застосування продукту для більшості насіння покращується
шляхом розведення водою; зазвичай додавання 25-35%
води до рекомендованої норми Teprosyn NP + Zn
забезпечить хороше покриття, але це може бути змінено
відповідно до вологості зерна та використовуваного
обладнання. Teprosyn NP + Zn може використовуватися як
частина типової суспензії для обробки насіння в поєднанні з
сумісними агрохімікатами. У таких випадках Teprosyn NP +
Zn може замінити частину води, яка використовується для
приготування суспензії, щоб забезпечити необхідний
загальний об'єм застосовуваної суспензії.
Перед спільним застосуванням продуктів Ви або Ваш
консультант повинні відвідати www.tankmix.com для
отримання важливої інформації. Альтернативно зверніться
до Яри для отримання конкретної поради.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Використовуйте лише для підживлення рослин, згаданих у
списку, уникайте застосування в екстремальних кліматичних
умовах, таких як: високі температури, мороз, дощ або коли є
прогнози морозу та дощу. Використовуйте рукавички та
маску під час використання продукту. Вимийте все
обладнання до та після використання.

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в прохолодному місці, в сухому хімічному сховищі,
тримати поза досяжністю дітей та тварин. Захищайте від
морозу та інших екстримальних умов (температури вище 40
°С). Утилізуйте вміст і контейнер відповідно до місцевих,
національних та міжнародних норм

УМОВИ ПРОДАЖУ
Цей товар продається відповідно до Умов продавця, які
доступні за запитом. За використання продукту компанія
покупець автоматично приймає Умови продажу.

Норми та час застосування 
Зернові: Норма застосування 2-6 літрів на тону 
насіння. 
Кукурудза: Норма застосування 2-6 літрів на тону 
насіння. 
Інші культури: Норма застосування 2-8 літрів на 
тону насіння. 
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INSTRUKCJA STOSOWANIA
ZAWSZE NALEŻY POSTEPOWAĆ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ
INSTRUKCJĄ. Przed użyciem dokładnie wymieszaj produkt.
Należy dołożyć starań, aby dokładnie skalibrować maszynę, by
uzyskać równomiernie zastosowaną prawidłową dawkę.

MIESZANIE/APLIKACJA
Sposób użycia: dokładnie wymieszaj produkt przed użyciem i
kontynuuj mieszanie podczas aplikacji. Aby uzyskać
równomiernie zastosowaną prawidłową dawkę należy dołożyć
wszelkich starań, by dokładnie skalibrować maszynę.
Stosowanie produktu na większość nasion będzie polepszone
przez rozcieńczenie go z wodą; zazwyczaj dodanie 25-35% wody
i jest to zależne od prędkości zaprawiania nasion oraz od
wilgotności ziarna i rodzaju zastosowanego sprzętu. W celu
uzyskania najlepszego pokrycia ziaren, zalecamy wykonanie
kilku indywidualnych prób oraz testów. YaraVita Teprosyn NP +
Zn może być zastosowany, jako część typowej zawiesiny do
zaprawiania nasion w połączeniu z innymi agrochemikaliami. W
powyższych przypadkach, Teprosyn NP + Zn, może zastąpić
część wody użytej do przygotowania zawiesiny tak, aby
otrzymać całkowitą ilość zastosowanej zawiesiny przeznaczonej
do zaprawiania nasion.

WAŻNE INFORMACJE
Przed jednoczesnym zastosowaniem różnych produktów należy
odwiedzić stronę: www.tankmix.com , by potwierdzić możliwość
mieszania tych produktów, lub skontaktować się z doradcą
YARA w celu uzyskania indywidualnych zaleceń.

PRZECHOWANIE
Przechowywać w chłodnym suchym miejscu, poza zasięgiem
dzieci i zwierząt gospodarskich. Chronić przed mrozem i innymi
skrajnymi warunkami klimatycznymi. Niewykorzystany produkt
należy usunąć zgodnie z przepisami krajowymi i
międzynarodowymi. 

WARUNKI SPRZEDAŻY
Ten produkt jest sprzedawany z zastrzeżeniem warunków
sprzedaży, które są dostępne na żądanie. Używanie produktu
oznacza akceptację przez kupującego warunków sprzedaży.For 
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