
Норми та час застосування 
Ріпак: Ріпак: 2 - 3 л/га в ф. 4 – 9 листків і повторно перед цвітінням. 
Об’єм робочого розчину: 300 л/га 
Капуста: 2-4 л/га в ф. коли сходи культури мають достатню 
листкову поверхню для обробітку. При потребі повторити через 10-
14 днів. Об’єм робочого розчину: 300 л/га 

Інструкції по застосуванню
Завжди дотримуйтеся даної інструкції.
Ретельно змішуйте продукт перед застосуванням.Приготування
робочого розчину для позакореневого підживлення здійснюється в
день обробітку. Заповніть бак на ¾ водою, додайте продукт під час
перемішування. Долийте воду до мітки і проведіть обробіток. Розчин
слід перемішувати до кінця обприскування.

Умови зберігання
Зберігати в сухому та прохолодному  приміщенні, недосяжному для
дітей і домашніх тварин та призначеному для зберігання хімікатів.
Не піддавати дії морозу та інших екстримальних кліматичних умов
(н-д підвищення температури вище 40 С).

Умови продажу – обмежена гарантія та обмежена відповідальність
«Яра» гарантує, що продукт в оригінальній упаковці містить склад
елементів, вказаний на етикетці.  Необхідно дотримуватися
інструкцій зазначених на даній тарній етикетці, які основані на тестах
та носять характер надійності.  Виробник не несе відповідальності
за використання продукту за умов які виробник не може
контролювати, як то несприятливі погодні чи грунтові умови.
Покупець повинен уникати ризиків повязаних з зберіганням та
використанням продукту. Продукт постачається згідно Умов
Продажу «Яра » які можна отримати за замовленням. 
Використовуючи продукт покупець погоджується з Умовами
Продажу.

Інструкція по приготуванню бакових сумішей
Перед приготуванням бакових сумішей уважно прочитайте всі
інструкції по застосуванню та рекомендації щодо сумісності добрив
із засобами захисту та іншими продуктами.
Сумісність препаратів залежить від різних умов, які виробник не
завжди може контролювати, тому ризики за застосування продукту в
бакових сумішах несе кінцевий споживач. Перед застосуванням на
всій площі, необхідно обовязково перевірити суміш на невеликій
ділянці. Перед змішуванням продуктів перевірте інформацію на сайті
www.tankmix.com, або зверніться до спеціалістів компанії Яра.

Застереження
Використовувати на зазначених культурах. Не застосовувати при
настанні  екстримальних погодних умов, як то, посуха, приморозки,
дощ або коли такі умови очікуються. 
При роботі з продуктом використовувати гумові рукавиці та
індивідуальні засоби захисту. Очистити все обладнання до та після
використання.
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