VEDELIKU SEGAMINE MAHUTIS (TANK
MIXING)/RAKENDAMINE KOOS TEISTE PREPARAATIDEGA
Lugege KÕIKI silte hoolikalt ja pidage rangelt kinni
kasutusjuhenditest ning nõuannetest toote (toodete)
koosrakendamise kohta. Mitmed muutujad, mida Yara ei mõjuta,
võivad mõjutada koos rakendatavaid tooteid ning seetõttu toimub
koosrakendamine täielikult lõppkasutaja vastutusel. Tootesegusid
veel mitte tundes soovitatakse tugevalt esmalt piiratud
rakendus sooritada. Enne toodete koosrakendamist peaks teie või
teie juhendaja külastama olulise teabe saamiseks aadressi
www.tankmix.com või eriabi saamiseks võtma ühendust Yara’ga.
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SOOVITATAV KASUTAMISMÄÄR JA AJASTAMINE
Kartul: 2,0-3,0 l/ha kui kartulil on mugulate moodustumise algus
ja /või enne õitsemist. Minimaalne veehulk 300 l/ha.
Mais: Soovitav kasutada 4-8 lehe faasis, kulunorm 5 l/ha, vajadusel
korrata pritsimist 10 kuni 14 päevaste intervallidega:
Vee kulunorm: 200 l/ha.
Teraviljad: Kasutada alates 2 lehe faasist kuni esimese kõrresõlme
moodustumiseni (kasvufaas 12-31). Vajadusel võib kasutada
loomisfaasi alguses, kui esimesed pähikud väljuvad lehetupest kuni
õitsemise lõpuni (kasvufaas 51-69). Vee kulunorm: 50 kuni 200 l/ha

KASUTAMISE JUHISED
JÄRGI ALATI KASUTAMISJUHENDI NÕUDEID
Töölahuse valmistamine: Segage toode põhjalikult enne kasutamist.
Täitke prits ¾ osas veega ja lisage vajalik kogus toiteelementi,
samal ajal segades. Täitke paak lõpuni veega ja jätkake segamist
kuni toiteelemendi pritsimine on lõpetatud.
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MÜÜGITINGIMUSED – PIIRATUD GARANTII JA PIIRANGUD
VASTUTUSELE
Yara garanteerib, et avamata pakendiga toode vastab sildi
keemilisele kirjeldusele. Sildil ära toodud juhiseid järgida täpselt;
need tuginevad katsetele, mis on usaldusväärsed. Kuna ebatavalised
ilma- või mullastikutingimused ning tingimused antud toote
kasutamiseks ei ole Yara poolt mõjutatavad, ei tagata sellistel
tingimustel kasutamise või saadud tulemuste suhtes väljendatud või
eeldatud garantiid ning Yara vastutus ei ületa ühelgi juhul kasutatud
toote hinda. Ostja võtab enda kanda kõik antud tootega seotud
hoiustamise, kasutamise või rakendamisega seotud riskid. Kaupa
müüakse vastavalt Yara standardsetele müügitingimustele, mille
saab nõudmiseni. Toote kasutamine osutab, et ostja on nõustunud
antud müügitingimustega.
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HOIUSTAMINE
Hoida jahedas ja kuivas keemiliste ainete hoidlas laste ja
kariloomade eest kaitstult. Kaitsta külmumise ja teiste kliimaga
seotud ekstreemtingimuste (temperatuur üle 40°C) eest.
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ETTEVAATUSABINÕUD
Erinimekirja alusel kasutada vaid kaitstud saagi puhul. Vältida
kasutamist ekstreemsete ilmastikutingimuste ajal, nt kiired
kuivamistingimused, väga aeglased kuivamistingimused, külm ilm,
vihm või kui on oodata külma ilma või vihma. Toote käsitsemisel
kanda vastavaid kindaid ning näokatet. Enne ning pärast kasutamist
kogu seade puhastada.

