
YaraVita Teprosyn NP+Zn
DOZE SI MOMENT DE APLICARE 
Cereale: 3 litri pe tona in conditii normale.  
Pana la 6 litri pe tona daca este nevoie.  
Floarea soarelui: 8 pana la 10 litri pe tona 
Mazare: 8 litri pe tona  
Orez: 10 litri pe tona  
Porumb: 8 litri pe tona.  
Rapita: 10 pana la 15 litri pe tona  
Soia: 8 litri pe tona                                                                           
 

INSTRUCŸIUNI DE UTILIZARE
URMAŸI INSTRUCŸIUNILE DE PE ETICHETĂ
Mixati bine produsul inainte de folosire.  Atentie deosebita la
calibrarea cat mai precisa in vederea obtinerii unei dozari corecte.

DEPOZITARE
A se păstra la loc uscat si răcoros în depozit de produse chimice. A
nu se lăsa la îndemâna copiilor si în apropierea animalelor. A se
proteja de inghet si alte extreme meteorologice (temperaturi peste
40 gr C)

CONDITII DE COMERCIALIZARE –  GARANTIE LIMITATĂ SI
LIMITAREA RĂSPUNDERII
Yara garantează că produsul in ambalajul său sigilat este conform
cu descrierea din etichetă. Instructiunile de pe etichetă trebuie
urmate întocmai si se bazează pe teste presupus a fi de incredere.
Yara nu poate controla conditii meteorologice si de sol neobisnuite
si nici felul in care se aplică produsul, prin urmare nu garantează
explicit sau implicit efectele utilizării sau rezultatele obisnuite iar
responsabilitatea firmei Yara se rezumă doar la pretul produsului.
Cumpărătorul trebuie sa-si asume toate riscurile depozitării,utilizării
sau aplicării produsului. Produsele se vând doar cu respectarea
conditiilor standard de vânzare practicate de firma Yara care se
obtine la cerere. Prin folosirea produsului se subintelege că
utilizatorul este de acord cu aceste conditii de vânzare.

AMESTEC IN REZERVOR/COMPATIBILITATE
Cititi cu atentie toata eticheta si instructiunile de utilizare ca si pe
cele privind aplicarea combinatã sau separatã. Sunt multi factori 
necontrolabili de firma Yara care pot influenta performanta
produselor aplicate combinat si prin urmare aplicarea combinatã
este pe riscul utilizatorului. Recomandãm insistent ca prima
aplicare combinatã a unor produse necunoscute sã se facã limitat.
Înainte de aplicarea combinatã Dvs. Sau consilierul Dvs vizitati
pagina de Internet www.tankmix.com pentru informatii importante
sau contactati firma Yara pentru sfaturi specifice.

PRECAUTII
A se utiliza numai pe culturi protejate dacã sunt mentionate în mod
specific. A se evita aplicarea în conditii climatice extreme cum ar fi
evaporare rapidă, evaporare foarte înceată, previzionare de inghet
si ploaie. Purtati manusi si masca de protectie a fetei cand 
folositiprodusul. Spalati tot echipamentul înainte si după folosire.
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YaraVita ТЕПРОСИН™NP+Zn
Третиране на семена 
Житни: 0,3 – 0,6  л / 100 кг семена 
Царевица: 0,8 л /100 кг семена 
Рапица: 1 – 1,5 л / 100 кг семена 
Грах: 0,8 л / 100 кг семена 
Ориз: 1 л / 100 кг семена 
Соя: 0,8 л / 100 кг семена 
Слънчоглед: 0,8 – 1 л / 100 кг семена                                    
 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Да се използва само при културите, които са описани. Да се
избягва приложение при екстремни климатични условия като
силно засушаване, преовлажняване, замръзване, обилни дъждове
или когато такива се очакват. Да се носят подходящи предпазни
ръкавици и средства за предпазване на очите/лицето по време на
работа с продукта. Цялото оборудване да се почиства преди и
след употреба.

СМЕСИМОСТ
Прочетете внимателно етикета и се придържайте стриктно към
инструкциите за употреба и съветите относно това дали
продукта/ите да се смесва или не. Много променливи фактори,
извън контрола на Яра могат да повлияят при прилагането на
резервоарни смеси и поради тази причина, такова приложение е
изцяло отговорност на крайния ползвател. Препоръчва се преди
употребата на резервоарна смес да се направи предварителен
тест за съвместимост, на ограничена площ. Преди употреба на
резервоарни смеси вие или вашият съветник трябва да посети
www.tankmix.com за важна информация.

ПРЕПОРЪКИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ
ВИНАГИ СПАЗВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ОТ ЕТИКЕТА.
Преди употреба старателно разклатете опаковката.
Изсипете продукта в резервоара на пръскачката, напълнен с ¾ от
необходимото количество вода, при включено разбъркване.
Долейте останалата вода и продължете да разбърквате до пълното
изпръскване на разтвора.

СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява в сухи и хладни помещения далеч от достъп на
деца и животни. Да се предпазва от зъмръзване и други екстремни
климатични условия (температури над 40°С).

УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБА – ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ И
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ
Яра гарантира, че продукта в неразпечатаната опаковка отговаря
на химическото описание от етикета. Указанията от етикета са
базирани на тестове, считани за надеждни, и трябва да бъдат
стриктно следвани. Поради вероятността от наличие на
необичайни климатични и почвени условия и употреби на този
продукт, които са извън контрола на Яра, не се дава гаранция,
изразена или подразбираща се по отношение на ефекта от такава
употреба или получените резултати и в никой случай
отговорността на Яра не превишава стойността на използвания
продукт. Ползвателят трябва да поеме всички рискове,
произлизащи от съхранението, работата и приложението на този
продукт. Използването на продукта предполага, че купувача
приема тези условия на продажба.

Fo
r M

ar
ke

tin
g 

Pur
po

se
s O

nly




