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Teraviljad: 1,0 l/ha, kui teraviljal on 2-3 pärislehte (Zadok skaala, kasvufaas 12-31). Kui puudus on silmnähtav, korrata
pritsimist 10-14 päeva pärast kulnormiga 1,0 l/ha.
Minimaalne veekulu 200 l/ha.
Rüps ja raps: Mõõduka puuduse korral 1,0 l/ha 4-6. pärislehe faasis. Tõsise puuduse korral teha lisapritsimine 10-14 päeva
pärast esimest pritsimist kulunormiga 1,0 l/ha. Hoiduda pritsimisest õitsemise algul ja ajal.
Minimaalne veekulu 200 l/ha.
Kartul: 0,7-1,0 l/ha kohe peale puudushaiguse ilmnemist. Minimaalne veekulu 200 l/ha.
Suhkrupeet, kaalikas ja mais: 1,0 l/ha 4-6. lehe faasis. Tõsise puuduse korral teha lisapritsimine 10-14 päeva pärast
esimest pritsimist kulunormiga 1,0 l/ha.
Minimaalne veekulu 200 l/ha.
Porrulauk, sibul, porgand ja salat (avamaal): 0,8-1,0 l/ha, pritsitakse niipea, kui on tekkinud esimesed puudushaiguse
tunnused. Vajadusel korrata pritsimist 10-14 päeva pärast.
Minimaalne veekulu 200 l/ha (porrulauk, sibul ja porgand), 500 l/ha (salat).

KASUTAMISJUHISED
JÄRGIGE ALATI KASUTUSJUHENDI NÕUDEID
Enne kasutamist segage toode põhjalikult. Valage vajalik kogus toodet aeglaselt pritsipaaki, segu samal ajal pidevalt
segades. Täitke paak lõpuni veega ja jätkake segamist kuni väetiselahuse pritsimine on lõpetatud.
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HOIUSTAMINE
Hoida kuivas ja jahedas, hoiustatuna nõuetekohases keemiliste ainete laos, kättesaamatult lastele ja loomadele.
Kaitsta külmumise ja teiste ilmastikuga seotud ekstreemtingimuste eest (vältida temperatuure alla 0°C ja üle +40°C).
Sisu ja pakend kõrvaldada vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele õigusaktidele.
MÜÜGITINGIMUSED
Antud toodet müüakse vastavalt Yara standardsetele müügitingimustele, mis on kättesaadavad nõudmisel. Toote
kasutamisel nõustub ostja antud müügitingimustega.
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ETTEVAATUSABINÕUD
Antud toodet on lubatud kasutada vaid etiketil märgitud kultuuridel. Vältida kasutamist ekstreemsete
ilmastikutingimuste korral, näiteks põud, väga niiske ilmastik, öökülm, vihm või kui on oodata öökülma või vihma.
Toote käitlemisel kanda sobivaid kaitsekindaid ja näokaitset. Puhastada kogu pritsimisvarustus nii enne kui pärast
toote kasutamist.
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PAAGISEGUD / KASUTAMINE KOOS TEISTE PREPARAATIDEGA
Lugege alati hoolikalt KÕIKIDE kasutatavate toodete etikette, pidage rangelt kinni kasutusjuhenditest ning
nõuannetest toodete paagisegus kasutamise kohta. Paagisegude kasutamine toimub täielikult lõppkasutaja
vastutusel. Enne paagisegu tegemist külastage olulise teabe saamiseks kindlasti veebilehte www.tankmix.com või
küsige täiendavat infot Yara`lt.

