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10 л

Вага нетто
14,82 кг

Комбіфос

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

Kombiphos™

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

Комбіфос

Фосфорно-калійне добриво з магнієм (Mg), марганцем (Mn)
і цинком (Zn)
Склад у вагових відсотках:

29.7% = 440 г/л фосфор (P2O5)
5.1 % -  76 г/л калій (K2O)

2.7%  = 40 г/л Магній (Mg), (MgO 4.5% = 67 г/л)
0.7%  = 10 г/л Марганець (Mn)
0.3% = 5 г/л цинк (Zn)

Номер партії і дата виготовлення вказані на упаковці
Номер реєстраційного посвідчення - № А 04088
Класифікація по ВОЗ, токсикологічна характеристика: IV клас небезпеки.

Призначення: для підживлення рослин сумішшю мікроелементів з вмістом
фосфору i калію. 
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 років з дати випуску
(див. дату на упаковці ).

Яра Віта Стартове Комбіфос
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YaraVita Комбіфос™

UN 3264
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (orthophosphoric acid)
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Небезпека
H290: Може роз'їдати метали.
H314: Викликає важкі опіки шкіри та травми очей.
P260: Не вдихати газ або пар.
P280: Носити захисні рукавички / одяг і засоби захисту очей / обличчя.
P305+P351+P338+P310: ПРИ ПОПАДАННІ В ОЧІ: Обережно промити
водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо вони
присутні і легко промити. Продовжити промивання. Негайно звернутися в
токсикологічний центр або до лікаря-фахівця / терапевта
P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАННІ НА ШКІРУ (або волосся): Негайно
зняти весь заражений одяг. Промити шкіру водою.
P234: Зберігати тільки в оригінальній упаковці.
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Норми та час застосування 
Зернові: 2-5 л/га в фазу від 2-х листків до появи першого вузла, 
(Фаза по Задоксу 12 - 31). Повторяти за необхідності через 10-14 
днів, максимум три обробки. Також застосовують від колосіння 
до кінця цвітіння, (Фаза по Задоксу 51 - 69).  
Витрата води 150-250 л/га 
Кукурудза: 2-5 л/га в фазу 4-8 листків. Повторити за 
необхідності через 10-14 днів. Витрата води 150-250 л/га 
Озимий ріпак: Для разового застосування, 5 л/га під час 
подовження стебла. Для коригування дефіциту 2-5 л/га в фазу 4-
6 листків та під час подовження стебла. В разі гострої нестачі 
повторити внесення через 10-14 днів. Не застосовувати під час 
цвітіння. Витрата води 150-250 л/га 
Картопля: 2 х 5 л/га під час розвитку бульб. Між внесеннями 
витримати паузу 10-14 днів. Витрата води 150-250 л/га 
Сорго: 2-5 л/га в фазу 4-8 листків. Повторити за необхідності 
через 10-14 днів. Витрата води 150-250 л/га 
Соя: 2-5 л/га при висоті рослин 10-15 см.  
Витрата води 150-250 л/га 
Соняшник: 2-5 л/га в фазу 2-6 листків. Повторити за 
необхідності через 10 днів. Витрата води 150-250 л/га 

 

YaraVita Комбіфос
Інструкції із застосування 
Завжди дотримуйтеся даної інструкції. Ретельно
збовтайте 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.

Інструкція з приготування бакових сумішей
Перед приготуванням бакових сумішей уважно
прочитайте всі інструкції із застосування 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 при використанні продукту в бакових сумішах несе
кінцевий споживач. Перед застосуванням на всій площі,
необхідно обов'язково 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.

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
пов'язаних зі зберіганням та використанням продукту.
Продукт постачається згідно Умов Продажу «Яра » які
можна отримати за замовленням.  Використовуючи
продукт покупець погоджується з Умовами Продажу.

Fo
r M

ar
ke

tin
g 

Pur
po

se
s O

nly




