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Вага нетто
11.77 кг

Universal Bio™

Увага! Перед застосуванням продукту прочитайте весь текст на етикетці.
Паспорт безпеки можна отримати за вимогою у постачальника

Universal Bio™

Продукт відповідає стандартам ЄС

Виробник: «Яра UK Лтд». Менор Плейс, Веллінгтон Роуд, Індастріал Істейт,
Поклінгтон, Йорк, YO 42 1DN, Велика Британія. 
Імпортер в Україні: ТОВ «Яра Україна, вул. Чорноморська, 1; 04655 Київ
Комерційна адреса: ТОВ «Яра Україна, просп. В. Лобановського, 6А, офіс
142; 03037 Київ
Тел.: +38 (044) 220 00 96           Факс: +38 (044) 220 00 97
E-mail: ukraine@yara.com       www.yara.ua

NPK - розчин добрив - з мікроелементами
Гарантований вміст елементів розчинних у воді:

8,5% = 100 г/л азоту (N) у вигляді азоту сечовини
3.4% = 40 г/л пентоксиду фосфору  (P2O5)
[1,5% = 17 г/л фосфору (Р)]
6% = 70 г/л окису калію (K2O)
[5% = 58 г/л калію (К)]

0.02%  =  0.2 г/л Бор (В)
0.1%  =  1 г/л мідь(Cu) хелатований EDTA
0.11%  = 1.3 г/л Марганець (Mn) хелатований EDTA
0.003%=  0.03 г/л молібден (Mo)
0.06% =  0.7 г/л цинк (Zn) хелатований EDTA

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

Призначення: для підживлення рослин сумішшю мікроелементів з вмістом азоту.
Застосовується для позакореневого підживленняпольових 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.

Гарантійний строк зберігання:  5 роки з дати випуску (див. дату на упаковці ).

Яра Віта Універсал Біо

Максимальний вміст біурету: 0,22%
Хелатована фракція стабільна в діапазоні рН 3 - 10
Містить біостимулятори.
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