
Норми та час застосування
Капуста: 2-3 кг/га в фазу коли сходи культури мають достатню листкову поверхню для 
обробітку. При потребі повторити через 10-14 днів. Об’єм робочого розчину: 300 л/га
Зернові: 3 кг/га в будь-який час від появи 2-го листка до 1-го вузла. Витрата води 200 л/га
Ріпак: 2-3 кг/га в фазу 4 – 9 листків і повторно перед цвітінням. 
Об’єм робочого розчину: 300 л/га
Картопля: 3 кг/га застосовувати через тиждень після появи 100% сходів. За потреби 
повторити через 10-14 днів. Витрата води 200 л/га.
Соя: Від 3 кг/га, на початку вегетаційного сезону як тільки це можливо, за умови наявності 
листкової поверхні для належного обприскування (Наприклад, у фазі від 4 до 6 листків). При 
необхідності повторити з інтервалами 10-14 днів але не менше як за місяць до збору 
врожаю. Не обробляти протягом цвітіння. Витрата води: 200 л / га.
Цукровий буряк: 3 кг/га на 200 літрів води. Повторити внесення через 10-14 днів. Вносити у 
фазу 4-6 листків.
Соняшник: 3 кг/га у фазу 4-8 листків. Витрата води: 200 л/га

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ
ЗАВЖДИ СЛІДУЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ З ЕТИКЕТКИ
Перед використанням ретельно збовтайте. Повільно додайте продукт до резервуара, а потім 
перемішуйте. Доповнити водою і продовжувати помішувати, поки не закінчиться розпилення.

ЗМІШУВАННЯ / БАКОВІ СУМІШІ
Прочитайте всі етикетки уважно та чітко дотримуйтесь інструкцій щодо використання. 
Змішування в бакових сумішах загрожує випаданням осаду та іншими ризиками. Перед тим, 
як застосувати продукти, ви або ваш агроном повинні відвідати www.tankmix.com для 
отримання важливої інформації. Крім того, зверніться до Яри за конкретною порадою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Тільки для використання на зазначених культурах, якщо це конкретно зазначено. Уникайте 
застосування в умовах екстремального клімату, наприклад близькі засушливі умови, мороз, 
дощ, або коли передбачаються заморозки або дощ. При роботі з цим продуктом надягайте 
захисні рукавички та респіратор. Очистити все обладнання до та після використання.

ЗБЕРІГАННЯ
Тримайте в прохолодному, сухому хімічному складі, недоступному для дітей та худоби. 
Захищати від морозу та високих температур. (температура перевищує 40 ° C) Утилізуйте 
вміст та контейнер відповідно до місцевих, регіональних, національних та міжнародних 
правил.

УМОВИ ПРОДАЖУ
Цей Продукт продається відповідно до Загальних положень та умов продажу, продавця, які 
доступні за запитом. Використання Продукту - це прийняття покупцем Загальних положень 
та умов продажу.
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