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Инструкция по применению
Строго следуйте инструкции
Тщательно перемешайте продукт перед использованием
Заполните бак на ¾ водой, влейте продукт при 
перемешивании. Долейте водой до метки и проведите 
обработку, перемешивая раствор до конца опрыскивания.

Инструкция по приготовлению баковых смесей
Перед приготовлением баковых смесей внимательно 
прочитайте все инструкции по применению и рекомендации по 
совмещению удобрений со средствами защиты. На 
совместимость препаратов могут влиять различные условия, 
которые производитель не может контролировать. В связи с 
этим, перед применением новой смеси на всей площади 
необходимо проверить ее на небольшом участке. 
Посоветуйтесь с поставщиком или специалистами компании 
Яра о совместимости препаратов.

Предупреждение
Применение на культурах защищенного грунта допускается 
только, если это указано в рекомендациях по применению. Не 
проводите обработку в стрессовых для растений условиях 
(засуха, заморозки, дождь) или непосредственно перед 
наступлением заморозка или дождя. При работе надевайте 
перчатки и маску. Тщательно промойте все оборудование до и 
после использования.

Хранение
Хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей и 
животных. Избегать повышения температуры выше 40°С.

Условия продажи
Яра гарантирует, что продукт в оригинальной упаковке 
соответствует составу, указанному на этикетке. Внимательно 
выполняйте инструкции по применению, которые разработаны 
на основе испытаний. При использовании продукта в 
экстремальных погодных или почвенных условиях Яра не 
несет ответственности за последствия. Покупатель несет 
ответственность за правильное хранение и применение 
продукта. Продукты продается согласно стандартным 
условиям продажи Яра, которые доступны по запросу. 
Применение продукта означает, что покупатель принимает эти 
условия продажи.

Капуста: 5 л\га в стадию 4-6 листьев. Во избежании 
скрытого и видимого дефицита, повторить обработку 
в интервале 10-14 дней. Расход воды: 300 л\га.
Морковь: 5 л\га при высоте растений 15 см. Во 
избежании скрытого и видимого дефицита повторить 
обработку с интервалом 10-14 дней. Расход воды: 
300 л\га.
Зерновые: 5 л\га в фазу выхода в трубку и первого 
узла (стадия роста по Задокосу 30-31). Во избежании 
скрытого и видимого дефицита, повторить обработку 
в интеревале 10-14 дней. Расход воды: 200 л\га. 
Пшеница продовольственная: до 5 л\га от закладки 
зерен до конца стадии молочной спелости (стадии 
роста по Задокосу 59 - 79) или две обработки от 3 л\
га в период от стадии флагового листа до молочной 
спелости (стадии роста по Задокосу 39 - 79). Расход 
воды: 300 л\га.
Кукуруза: 5 л\га в стадию 4-8 листа. При 
необходимости повторить через 10 - 14 дней. Расход 
воды: 300 л\га.
Рапс масличный: 5 л га при высоте растений 15 см. 
Во избежании скрытого и видимого дефицита, 
повторить обработку с интервалом 10-14 дней. Во 
время цветения избегать обработки. Расход воды: 
300 л\га.
Лук: 5 л\га через неделю после полного появления 
всходов. При необходимости повторить обработку с 
интервалом 10-14 дней. Расход воды: 300 л\га.
Картофель: 5 л\га через неделю после полного 
появления всходов. При необходимости повторить 
обработу с интервалом 10-14 дней. Расход воды: 300 
л\га.
Сахарная свекла: 5 л\га в стадию 4-6 листьев. Во 
избежании скрытого и видимого дефицита, повторить 
обработку с интервалом 10-14 дней. Расход воды: 
300 л\га.
Подсолнечник: 5 л\га в стадию 4-6 листьев. Расход 
воды: 300 л\га.
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Інструкції із застосування
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.

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.

Норми та час застосування

Ріпак: 3 л/га в ф. 4-6 листків.  Повторити перед 
цвітінням. Не обробляти в період цвітіння.  Об’єм 
робочої рідини: 300 л/га
Соняшник: 3 л/га в ф. 4-6 листків. Об’єм робочої 
рідини: 300 л/га
Картопля: 3 л/га через 7-10 днів після появи 100% 
сходів. За потреби повторити через 10-14 днів. Об’єм 
робочої рідини: 300 л/га
Зернові: 3 л/га в ф. кущіння. За потреби повторити 
через 10-14 днів. Об’єм робочої рідини: 300 л/га
Кукурудза: 3 л/га в ф. 4-8 листків. За потреби 
повторити через 10-14 днів. Об’єм робочої рідини: 
300 л/га
Цукрові буряки: 3 л/га в ф. 4-6 листків. За потреби 
повторити через 10-14 днів. Об’єм робочої рідини: 
300 л/га
Капуста: 3 л/га в ф. 4-6 листків. За потреби 
повторити через 10-14 днів. Об’єм робочої рідини: 
300 л/га
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