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blander produkter, kan du også hente vigtige informationer på
www.tankmix.com eller kontakte Yara Danmark Gødning A/S.

FORHOLDSREGLER

Må kun anvendes på afgrøder, der er anført på etiketten. Undgå
anvendelse under ekstreme klimatiske forhold, f.eks. hurtigtørrende
forhold, kraftig dugforekomst, frost, regn, eller hvis der er udsigt til
frost eller regn. Brug egnede værnemidler så som handsker og
ansigtsskærm ved håndtering af dette produkt. Rens alt udstyr før
og efter brug.

SALGSBETINGELSER - BEGRÆNSET GARANTI OG
BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR
Yara garanterer, at produktet i uåbnet emballage er i
overensstemmelse med den kemiske betegnelse på denne etiket.
Retningslinjerne på denne etiket skal følges nøje, og er baseret på
forsøg og tests, som anses for at være pålidelige. Hvis der
forekommer usædvanlige vejrforhold eller jordbundsforhold i
forbindelse med brug af dette produkt, som Yara ikke har indflydelse
på, ydes der ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, på den
opnåede effekt af blandingen (efter et sådant brug) eller på
slutresultatet. Yara kan under ingen omstændigheder stilles til
ansvar for den del, der overstiger produktets pris. Køberen skal
påtage sig alle risici ved opbevaring, blanding eller anvendelse af
dette produkt. Varer sælges underlagt Yaras standardbetingelser for
salg, som er tilgængelig på anmodning. Anvendelse af produktet
indebærer, at køberen accepterer disse salgsbetingelser.
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OPBEVARING
Opbevares på et køligt og tørt lager, utilgængeligt for børn og
husdyr. Beskyt mod frost og høje temperaturer. (Ikke over 40°C)
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JORDUDBRINGNING
Alle afgrøder: 5 liter/ha for såning eller fremspiring.
Vandmængde: 50 l/ha

TANKBLANDING / UDSPRØJTNING AF PRODUKTER
Læs samtlige etiketter omhyggeligt og følg nøje brugsanvisningen
om råd og vejledning i, hvorvidt produktet(erne) kan blandes. Mange
forhold, som Yara ikke har indflydelse på, kan påvirke resultatet når
produktet(erne) blandes og tildeles. Som følge heraf er blanding og
spredning af produkterne alene slutbrugerens ansvar. Det henstilles
til, at der først blandes en begrænset mængde, når der anvendes
produktblandinger, som der ikke allerede er erfaring med. Før du
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DOSERING OG UDBRINGNING
Æbler, Pærer: 1 l/ha ved lyserod knop, ved begyndende blomstring
samt ved kronbladsfald. 2 l/ha efter høst men inden bladafmodning.
Vandmængde: 200 l/ha.
Ærter: 2 liter/ha når afgrøden er 10-15 cm høj. Ved kraftigere
mangel kan en gentagende behandling 10-14 dage senere være
nødvendig. Vandmængde: Min. 200 liter/ha.
Bederoer: 3 l/ha ved 4-6 bladstadie. Ved kraftigere mangel kan
behandlingen gentages med 10-14 dages intervaller.
Vandmængde: 200 l/ha.
Gulerod: 1 liter/ha når afgrøden er 10 cm.
Vandmængde: Min. 200 liter/ha.
Kål: 1 liter/ha 20 dage efter plantning.
Vandmængde: Min. 200 liter/ha.
Majs: 3 liter/ha ved 6-8 bladstadie. Ved kraftigere mangel kan en
gentagende behandling 10-14 dage senere være nødvendig.
Vandmængde: Min. 200 liter/ha.
Raps: 3 liter/ha ved begyndende stængelstrækning. Ved moderat
mangel tilføres 3 l/ha ved 4-6 bladstadie og 3 l/ha ved begyndende
stængelstrækning. Ved meget kraftig mangel kan der tilføres
yderligere 3 l/ha 10-14 dage senere. Undgå at sprøjte på
blomstrende planter. Vandmængde: Min. 200 liter/ha.

BRUGSANVISNING
FØLG ALTID INSTRUKTIONERNE PÅ ETIKETTEN.
Ryst beholderen grundigt før brug. Fyld tanken tre fjerdedele med
vand og hæld produktet under omrøring gennem påfyldningsudstyret
eller sien ned i tanken. Fyld helt op med vand og fortsæt omrøringen
indtil sprøjten er tom.
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