INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
URMARITI INSTRUCTIUNILE DE PE ETICHETĂ
Agitati bine produsul înainte de utilizare. Turnati prin filtrul superior în
rezervorul umplut pe trei sferturi cu apã, agitând continuu.Completati cu
apã pânã sus si continuati sa agitati pânã la terminarea stropirii.

FRECVENȚA ȘI DOZA DE UTILIZARE:
Plantații de măr: aplicări normale 5-10l/Ha in intervale de 7-14
zile,de la căderea petalelor terminănd cu o săptămănă înainte de
recoltare. Doza de apă:150-500l/Ha
Cartof: 2-3 stropiri a 5-10 litri/ha incepand cu formarea tuberculilor
la intervale de 10-14 zile intre stropiri. Volum de apa: 200 litri/ha.
Cireș/Prune:2 tratamente 10l/Ha cu 4 si cu 2. săptămănă înainte
de recoltare. Doza de apă:500l/Ha
Pepene verde:5l/Ha,2-3 tratamente,incepănd de la legare la
interval de 7 zile. Doza de apă:200l/Ha
Par: 2-3 stropiri a 5-10 litri/ha la intervale de 10-14 zile programate
astfel incat ultima stropire sa se faca cu o saptamana inainte de
recoltar. Doza de apă: 150-500 litri/ha.
Capșuni (de gradina):la soiuri remontate 6 tratamente,5l/Ha de la
înflorit la interval de minim 10-14 zile La soiuri neremontate
10l/Ha,3 tratamente de la începerea infloririi la interval 7-10 zile
Doza de apă:200-600l/Ha
Vița de vie: 7-10l/Ha după legare la intervale 7-14 zile.
Doza de apă:500-1000l/Ha
Ardei de cămp:5l/Ha maxim de 4 ori,de la înflorire pana la legarea
etajului 2-3. Doza de apă:50-500l/Ha
Tomate de cămp: 5l/Ha,de la inflorire pană la legarea etajului 2-3,
la interval de 7-14 zile. Doza de apă:50-500l/Ha
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AMESTEC IN REZERVOR/COMPATIBILITATE
Cititi cu atentie toata eticheta si instructiunile de utilizare ca si pe cele
privind aplicarea combinatã sau separatã. Sunt multi factori
necontrolabili de firma Yara care pot influenta performanta produselor
aplicate combinat si prin urmare aplicarea combinatã este pe riscul
utilizatorului. Recomandãm insistent ca prima aplicare combinatã a unor
produse necunoscute sã se facã limitat. Înainte de aplicarea combinatã
Dvs. Sau consilierul Dvs vizitati pagina de Internet www.tankmix.com
pentru informatii importante sau contactati firma Yara pentru sfaturi
specifice.
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PRECAUTII
A se utiliza numai pe culturi protejate dacã sunt mentionate în mod
specific. A se evita aplicarea în conditii climatice extreme cum ar fi
evaporare rapidă, evaporare foarte înceată, previzionare de inghet si
ploaie. Purtati manusi si masca de protectie a fetei cand
folositi produsul. Spalati tot echipamentul înainte si după folosire.

DEPOZITARE
A se păstra la loc uscat si răcoros în depozit de produse chimice. A nu
se lăsa la îndemâna copiilor si în apropierea animalelor. A se proteja de
inghet si alte extreme meteorologice (temperaturi peste 40 gr C)

CONDITII DE COMERCIALIZARE – GARANTIE LIMITATĂ SI
LIMITAREA RĂSPUNDERII
Yara garantează că produsul in ambalajul său sigilat este conform cu
descrierea din etichetă. Instructiunile de pe etichetă trebuie urmate
întocmai si se bazează pe teste presupus a fi de incredere. Yara nu
poate controla conditii meteorologice si de sol neobisnuite si nici felul in
care se aplică produsul, prin urmare nu garantează explicit sau implicit
efectele utilizării sau rezultatele obisnuite iar responsabilitatea firmei
Yara se rezumă doar la pretul produsului. Cumpărătorul trebuie sa-si
asume toate riscurile depozitării,utilizării sau aplicării produsului.
Produsele se vând doar cu respectarea conditiilor standard de vânzare
practicate de firma Yara care se obtine la cerere. Prin folosirea
produsului se subintelege că utilizatorul este de acord cu aceste conditii
de vânzare.
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