
НОРМИ ТА ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ 
Яблуко: 3-2,5 л/га. Застосуйте 5-4 внесень, що охоплюють 
такі критичні стадії росту, як стадія вегетативного росту, 
опадання пелюсток та ранні розміри плодів. Норми 
внесення слід регулювати залежно від розміру рослини та 
площі листя. Використовуйте достатню кількість води для 
хорошого покриття розпиленням. Максимальна 
концентрація для позакореневого застосування становить 
500 мл на 100 літрів води.
Капуста, Морква: 2,5 л/га. За необхідності застосовуйте 
4-3 внесення з інтервалом від 7 до 14 днів. Починати 
внесення через 10 днів після появи сходів або з фази 4-3 
листків. Об’єм води: мінімум 200 л/га
Зернові колосові: 2,5 л/га. Застосовують 3 рази, 
починаючи внесення з стадії -5листків та повторюючи у такі 
важливі стадії росту як кущіння, подовження стебла та 
стадія прапорцевого листка. Об’єм води: мінімум 200 л / га
Виноград: 3-2,5 л/га. Застосуйте 5-4 внесень, що 
охоплюють такі критичні стадії росту, як стадія 
вегетативного росту, опадання пелюсток та ранні розміри 
плодів. Норми внесення слід регулювати залежно від 
розміру рослини та площі листя. Використовуйте достатню 
кількість води для хорошого покриття розпиленням. Об’єм 
води: мінімум 200 л/га
Салат: 2,5 л/га. За необхідності застосовуйте 4-3 внесення 
з інтервалом від 7 до 14 днів. Починати внесення через 10 
днів після появи сходів або з фази 4-3 листків. 
Використовуйте достатню кількість води для хорошого 
покриття розпиленням. Максимальна концентрація для 
позакореневого застосування становить 500 мл на 100 
літрів води
Кукурудза: 2,5 л/га. Застосовують 3-2 рази, починаючи 
внесення з стадії -5листків та повторюючи за необхідності з 
інтервалом 14-7 днів. Об’єм води: мінімум 200 л/га
Озимий ріпак: 2,5 л/га. Застосовують 3-2 рази, починаючи 
внесення з стадії -5листків та повторюючи за необхідності з 
інтервалом 14-7 днів. Об’єм води: мінімум 200 л/га
Картопля: 2,5 л/га. Застосовуйте 3-2 внесення з 
інтервалом 14-7 днів. Починають застосування, коли 
коріння або бульби починають розвиватися. Об’єм води: 
мінімум 200 л/га
Соя: 2,5 л/га. Застосуйте 3-2 внесення, що охоплюють такі 
критичні стадії росту, як стадія активного вегетативного 
росту, опадання пелюсток та виповнення бобів. Норми 
внесення слід регулювати залежно від розміру рослини та 
площі листя. Використовуйте достатню кількість води для 
хорошого покриття розпиленням. Об’єм води: мінімум 200 
л/га

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ
Використовуйте лише за рекомендаціями. Перед 
використанням ретельно збовтайте. Додайте продукт 
повільно в бак, через верхній фільтр, постійно помішуючи. 
Доповнити водою і продовжувати помішувати, до кінця 
застосування.

СУМІСНІСТЬ / БАКОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ
Прочитайте всі етикетки уважно та чітко дотримуйтесь 
інструкцій щодо використання. Змішування в бакових 
сумішах загрожує випаданням осаду та іншими ризиками. 
При комбінованому застосуванні відповідальність завжди 
несе кінцевий споживач. 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. Промити все обладнання до та 
після використання.

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

УМОВИ ПРОДАЖУ
Цей Продукт продається відповідно до Загальних 
положень та умов продавця, які
доступні за запитом. За використання продукту компанія 
покупець автоматично приймає Умови продажу. W
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Соняшник: 2,5 л/га. Застосовують 3-2 рази, починаючи 
внесення з стадії -5листків та повторюючи за необхідності з 
інтервалом 14-7 днів. Об’єм води: мінімум 200 л/га
Томати: 2,5 л/га. Застосуйте 5-4 внесень, що охоплюють 
такі критичні стадії росту, як стадія вегетативного росту, 
опадання пелюсток та ранні розміри плодів. Норми 
внесення слід регулювати залежно від розміру рослини та 
площі листя. Використовуйте достатню кількість води для 
хорошого покриття розпиленням. Максимальна 
концентрація для позакореневого застосування становить 
500 мл на 100 літрів води.
Пшениця: 2,5 л/га. Застосовують 3 рази, починаючи 
внесення з стадії -5листків та повторюючи у такі важливі 
стадії росту як кущіння, подовження стебла та стадія 
прапорцевого листка. Об’єм води: мінімум 200 л/га
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