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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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 blander produkter, kan
du også hente vigtige informationer på www.tankmix.com eller
kontakte Yara Danmark Gødning A/S.
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Raps: 3 til 4 l/ha på 4 til 9 bladstadiet og igen ved
begyndende strækning og indtil begyndende blomstring.
Gentag behandlingen med 10 til 14 dages mellemrum, når der
opstår et behov i de anførte vækststadier. Anbefalet
vandmængde: 200 l/ha
Ærter,Bønner: Op til 4 l/ha så tidligt som muligt i vækstsæsonen, forudsat der er tilstrækkelig bladdække til at opfange
sprøjtevæsken (f.eks 4 til 6 blade). Gentages efter behov med
10 til 14 dages mellemrum og indtil en måned før høsten. N.B.
Må ikke udsprøjtes under blomstringen. Anbefalet
vandmængde: 200 l/ha.
Gulerødder: To tildelinger med 3 l/ha, når afgrøden er 15 cm
høj og igen 2 uger senere. Anbefalet vandmængde 200 l/ha.
Hør: 3 l/ha når afgrøden er 15 cm høj. Ved moderat til svær
mangel gentages behandlingen med 10 til 14 dages
mellemrum. Anbefalet vandmængde: 200 l/ha.
Kål, broccoli, rosenkål, blomkål: 3 til 4 l/ha så tidligt i
vækstsæsonen som muligt, forudsat der er tilstrækkelig
bladdække til at opfange sprøjtevæsken (f.eks. 4 til 6 blade).
Gentag behandlingen efter behov med 10 til 14 dages
mellemrum indtil en måned før høsten. Anbefalet
vandmængde: 200 l/ha.
Sukkerroer: 3 l/ha på 4 til 6 bladstadiet. Ved moderat til svær
mangel gentages behandlingen med 10 til 14 dages
mellemrum. Anbefalet vandmængde: 200 l/ha.
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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.

OPBEVARING
Opbevares på et køligt og tørt lager, utilgængeligt for børn og
husdyr. Beskyt mod frost og høje temperaturer. (Ikke over 40°C)
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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TANKKISEOKSET/YHTEISKÄYTTÖ
Lue KAIKKI etiketit huolella ja noudata käyttöohjeita täsmällisesti, äläkä sekoita tuotteita jotka eivät sovellu yhteiskäyttöön.
Monet sekoitukset, jotka ovat Yaran kontrollin ulkopuolella,
voivat vaikuttaa sekoitettujen tuotteiden tehoon ja siksi niiden
yhteiskäyttö on kokonaan loppukäyttäjän omalla vastuulla. On
erittäin suositeltavaa tehdä ensin pienempi rajoitettu sekoitus,
kun kyseessä on käyttäjälle tuntemattomat seosyhdistelmä.
Ennen tankkiseoksen tekemistä tarkista oleellisia tietoja
www.tankmix.com tai ota yhteyttä Yaran neuvontaan.
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Kaalit, Lanttu,Salaatti (avomaa): 3-4 l/ha niin varhaisessa
vaiheessa kuin mahdollista, kuitenkin niin että lehtipinta-ala
riittävän suuri (4-6 lehtiasteella). Käsittely uusitaan
tarvittaessa 10-14 vuorokauden välein. Viimeinen käsittely
viimeistään 1 kuukausi ennen sadonkorjuuta. Vesimäärä:
200 l/ha.
Öljykasvit: 3 l/ha 4-9 lehtiasteella ja toista käsittely
tarvittaessa 10-14 päivän välein kukintaan asti. Tarvittaessa
voidaan antaa 3 l/ha myös terälehtien pudottua. Vesimäärä
200 l/ha.
Peruna: 3 l/ha yksi viikko täydellisen taimettumisen jälkeen
ja toinen käsittely 10-14 vuorokauden kuluttua. Vesimäärä:
200 l/ha.
Porkkana: 3 l/ha. Ensimmäinen käsittely kun kasvuston
korkeus on 15cm. Toinen käsittely 2 viikon kuluttua.
Vesimäärä 200 l/ha.
Purjo: 3 l/ha 2 viikkoa istutuksen jälkeen tai suorakylvössä
kun kasvusto on 15 cm korkea. Kohtalaisessa ja kovassa
ravinnepuutoksessa tarvittaessa yksi tai kaksi uusintakäsittelyä 10-14 vuorokauden välein. Vesimäärä: 200 l/ha.
Herne ja Pavut: 3-4 l/ha niin varhaisessa vaiheessa kuin
mahdollista, kuitenkin niin että lehtipinta-ala riittävän suuri
(4-6 lehtiasteella). Käsittely uusitaan tarvittaessa 10-14
vuorokauden välein. Viimeinen käsittely viimeistään 1
kuukausi ennen sadonkorjuuta. HUOM. Älä ruiskuta
kukinnan aikaan. Vesimäärä: 200 l/ha.
Sipuli: 3l/ha. kaksi käsittelyä. Ensimmäinen käsittely kun
lehtipinta-ala riittävän suuri ( 6-lehtiasteella). Toinen
käsittely kahden viikon kuluttua. Vesimäärä: 200 l/ha.
Viljat: 3 l/ha 2-lehtiasteelta 1-solmuasteelle saakka. (Zadoks
G.S. 12-31). Vesimäärä: 200 l/ha.

KÄYTTÖOHJEET
NOUDATA AINA TÄMÄN ETIKETIN OHJEITA.
Ravista tuote huolellisesti ennen käyttöä. Täytä säiliö
suodattimen läpi vedellä, kolme neljäsosaa tarvittavasta
vesimäärästä, sekoittaen samalla koko ajan. Täytä säiliö lopulla
vesimäärällä ja jatka sekoittamista niin kauan kuin ruiskutus on
tehty.
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TURVAOHJEET
Käytä ainoastaan kasveille jotka ovat erikseen mainittu. Vältä
käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten esimerkiksi
nopeasti kuivuvissa olosuhteissa, erittäin hitaasti kuivuvissa
olosuhteissa, hallan aikaan, sateella tai kun hallaa tai sadetta on
odotettavissa. Käytä sopivia käsineitä ja kasvosuojainta
käsitellessäsi tätä tuotetta. Puhdista kaikki työvälineet ennen ja
jälkeen käytön.
VARASTOINTI
Varastoi viileässä ja kuivassa, kemikaaleille soveltuvassa
paikassa, lasten ja kotieläinten ulottumattomissa. Suojaa
jäätymiseltä ja muilta äärimmäisiltä sääolosuhteilta. (lämpötila
yli 40°C).
MYYNTIEHDOT – LAATUTAKUU JA VASTUUT
Yara takaa, että avaamattomassa pakkauksessa oleva tuote
vastaa kemialliselta laadultaan tässä etiketissä olevia tietoja.
Etiketissä olevia käyttöohjeita tulee noudattaa huolellisesti ja ne
perustuvat luotettavina pidettäviin testeihin. Koska Yaralla ei ole
mahdollisuutta valvoa epätavallisia sääolosuhteita, maan kuntoa
tai tämän tuotteen käyttöä, mitään takuuta, nimenomaista tai
johdettua, ei voida antaa käytön tai saavutettujen tuloksien
suhteen, eikä Yaran vastuu missään tapauksessa ylitä käytetyn
tuotteen hintaa vastaavaa summaa. Tuotteet myydään
noudattaen Yaran yleisiä myyntiehtoja, jotka ovat saatavilla
pyynnöstä tai www.yaravita.com. Käyttämällä Tuotteita käyttäjä
hyväksyy nämä myyntiehdot.
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TANKBLANDING MED ANDRE MIDLER
Les alle etikettene og følg bruksanvisningen nøye, samt
anvisninger om hvorvidt produktet/produktene kan brukes
sammen med andre. Mange faktorer som kan virke inn på
produktenes effekt ved samsprøyting ligger utenfor Yaras
kontroll. Av den grunn må samsprøyting gjøres på brukerens
egen risiko. Det anbefales å sprøyte et lite areal først hvis det
tenkes å bruke en produktblanding en ikke har erfaring med. Før
samsprøyting av produkter, bør man sjekke den fysiske
blandbarheten på www.yara.no.
FORSIKTIGHETSREGLER
Unngå sprøyting under ekstreme værforhold, for eksempel ved
sterk tørke, frost, regn eller hvis det ventes frost eller regn. Bruk
egnede hansker og ansiktsbeskyttelse når produktet håndteres.
Alt utstyr skal rengjøres før og etter bruk.
HMS-datablad for produktet finnes på www.yara.no
LAGRING
Oppbevares tørt og kjølig på et lager som er egnet for kjemikalier
og som er utilgjengelig for barn og husdyr. Må beskyttes mot
frost og ekstreme værforhold (temperaturer over 40°C).
GARANTI OG ANSVARSBEGRENSNING
Yara garanterer at produktet i den uåpnede emballasjen stemmer
med den kjemiske spesifikasjonen på etiketten. Ettersom
værforhold, jordsmonn samt hvordan produktet anvendes ligger
utenfor Yaras kontroll, er bruker selv ansvarlig for eventuell risiko
i forbindelse med lagring eller bruk av dette produktet.
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Raps/rybs: 300 til 400 ml/daa på 4 til 9 blad stadiet og
igjen ved begynnende strekning og inntil begynnende
blomstring. Gjenta behandlingen med 10 til 14 dagers
mellomrom etter behov.
Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.
Erter, bønner: Inntil 400 ml/daa så tidlig som mulig i
vekstsesongen, forutsatt at det er tilstrekkelig bladdekke til
å fange opp sprøytevæsken (f.eks. 4 til 6 blader). Gjentas
etter behov med 10 til 14 dagers mellomrom og inntil en
måned før innhøsting.
N.B. Må ikke sprøytes under blomstring. Anbefalt
vannmengde: 20 l/daa.
Gulrot: To tildelinger med 300 ml/daa, når kulturen er 15
cm høy, behandlingen gjentas etter 2 uker. Anbefalt
vannmengde 20 l/daa.
Kål, brokkoli, rosenkål, blomkål: 300 til 400 ml/daa så
tidlig i vekstsesongen som mulig, forutsatt at det er
tilstrekkelig bladdekke til å fange opp sprøytevæsken (f.eks.
4 til 6 blader). Gjenta behandlingen etter behov med 10 til
14 dagers mellomrom inntil en måned før innhøsting.
Anbefalt vannmengde: 20 l/daa.
Purre: 300 ml/daa tildeles to uker etter planting eller i
tilfelle direkte såing, når kulturen er 15 cm høy. For moderat
til kraftig mangel er en eller to gjentatte behandlinger
nødvendig med 10-14 dagers mellomrom. Anbefalt
vannmengde: 20 l/daa.
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BRUKSANVISNING
Følg alltid bruksanvisningen på denne etiketten.
Vend kannen før bruk. Fyll tanken ¾ full med vann. Tilfør
deretter produktet gjennom påfyllingsfilteret i tanken under
omrøring. Fyll på med vann og fortsett å røre til sprøytingen er
ferdig. Må ikke brukes på planter i veksthus eller under plast.
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TANKBLANDNING/SAMAPPLICERING
Läs ALLA etiketter noggrant och följ bruksanvisningen exakt,
tillsammans med råd om huruvida produkten/produkterna får
samappliceras. Många faktorer, som Yara inte har inflytande över,
kan påverka hur samapplicerade produkter fungerar. Samapplicering görs därför helt på slutanvändarens egen risk. Vi rekommenderar starkt att en begränsad applicering görs när okända
produktblandningar används för första gången. Innan produkterna
samappliceras måste du, eller din rådgivare, besöka
www.tankmix.com för viktig information. Du kan också kontakta
Yara för specifika råd.
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Oljeväxter: 3 l/ha från 4-bladstadiet till början av stjälksträckning. Vid stark brist upprepa efter 10-14 dagar. Undvik
behandling under blomningen. Vattenmängd 200 l/ha.
Kålväxter: 3 liter/ha så tidigt som möjligt under tillväxten,
förutsatt att tillräcklig bladmassa finns som kan besprutas (t ex
4-6 blad). Upprepa vid behov var 10-14 dag. Undvik behandling
under blomning. OBS: Sista behandlingen ska göras minst en
månad före skörd. Vattenmängd 200 l/ha.
Morötter: 2 behandlingar med 3 l/ha när grödan är 15 cm hög
som upprepas efter 14 dagar. Vattenmängd: 200 l/ha.
Jordgubbar friland: 3 l/ha. Behandla de nya bladen på våren
och upprepa 10 till 14 dagar senare, endast före blomningen.
Vattenmängd: 200 l/ha.
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BRUKSANVISNING
FÖLJ ALLTID ANVISNINGARNA PÅ DENNA ETIKETT.
Skaka dunken ordentligt före användning.
Fyll tanken till tre fjärdedelar med vatten. Tillför produkten
långsamt under pågående omrörning. Fyll på vatten till full volym
med fortsatt omrörning. Under sprutarbetet skall omrörning vara
igång. Efter tillredning skall sprutvätska sprutas ut omgående.
Lämna ej vätska i sprutan utan att omrörningen är tillslagen.
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VARNING
Får användas på skyddade grödor endast om detta specifikt
anges. Undvik applicering under extrema klimatförhållanden, till
exempel vid snabb torkning, extremt långsam torkning, frost,
regn eller när frost eller regn väntas. Använd lämpliga handskar
och ansiktsmask vid hantering av den här produkten. Rengör all
utrustning före och efter användning.
FÖRVARING
Förvaras svalt och torrt i kemikalielager, oåtkomligt för barn och
djur. Skyddas från frost och andra extrema klimatförhållanden.
(Temperaturer över 40°C)
FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - BEGRÄNSAD GARANTI OCH
ANSVARSBEGRÄNSNING
Yara garanterar att produkten i oöppnad förpackning
överensstämmer med den kemiska beskrivningen på etiketten.
Anvisningarna på etiketten måste följas noggrant och bygger på
tester som tros vara tillförlitliga. Eftersom Yara inte har kontroll
över ovanliga väder- eller jordförhållanden, eller användningen av
den här produkten, utfärdas inga garantier, uttryckliga eller
underförstådda, i fråga om effekterna av sådan användning eller
de resultat som uppnås. Under inga omständigheter skall Yara
ansvarsskyldighet överstiga priset av den produkt som används.
Köparen måste själv åta sig alla risker vad gäller förvaring,
användning eller applicering av produkten. Produkten säljs enligt
standard villkoren för försäljning hos Yara; Villkoren kan beställas.
Genom att använda produkten godkänner köparen dessa
försäljningsvillkor.

