
Увага! Перед застосуванням продукту прочитайте весь текст на етикетці.
Продукт відповідає стандартам ЄС

Суміш мікроелементів бору (B), марганцю (Mn) та молібдену (Mo)
(борат натрію, сульфат марганцю, молібдат натрію)
Також містить магній (Mg) і сірку (S)

Гарантований аналіз - розчинний у воді:
8% бору (В),
7% марганцю (Мn)
0.4% молібдену (Мо)

8.3% оксиду магнію (MgO)
[5% магнію (Mg)]
28.8% триоксиду сірки (SO3)
[11.5% сірки (S)]

Використовувати тільки там, де існує потреба
Номер партії і дата виготовлення вказані на упаковці
Номер реєстраційного посвідчення - № А 04086
Класифікація по ВОЗ, токсикологічна характеристика: IV клас небезпеки.
Призначення: для підживлення рослин сумішшю мікроелементів з вмістом азоту. 
Застосовується для позакореневого підживлення технічних та зернових 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 Спеціальне

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

Небезпека
Небезпечні складові : Дісодіум октаборат, Марганець сульфат
H318: Викликає важкі травми очей.
H360: Може шкідливо впливати на репродуктивну функцію. Може 
шкідливо впливати на плід.
H373: Може спричиняти ураження органів унаслідок тривалого 
або багаторазового впливу.
H412: Шкідливо для водної флори та фауни з довгостроковими 
наслідками.
P202: Не починайте роботу доки не прочитаєте й не зрозумієте 
всю інформацію про заходи безпеки.
P280: Використовуйте захисні рукавиці/захисний одяг та засоби 
захисту очей/обличчя.
P260: Не вдихати пил.
P273: Не допускати потрапляння в навколишнє середовище.
P305+P351+P338: ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно 
промийте водою декілька хвилин. Зніміть контактні лінзи, при їх 
наявності та якщо їх легко зняти. Продовжуйте промивання.
P308+P313: У РАЗІ ВПЛИВУ АБО ПІДОЗРІ НА ВПЛИВ: 
Зверніться до лікаря.

Маса нетто 10 кг
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