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IETEICAMIE LIETOŠANAS LAIKI UN DEVAS 
Labība: 0.25-0.5 l/ha sākot no 2 lapu stadijas līdz pirmā mezgala 
parādīšanās brīdim. Ūdens daudzums 200 l/ha. 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
VIENMĒR IEVĒROT NORĀDĪJUMUS UZ ETIĶETES!
Pirms lietošanas konteineru rūpīgi sakratìt!  Pārliecinieties, vai
smidzinātājs un tā pārējie mezgli ir tīri un pareizi noregulēti. 
Piepildìt tvertni ar tīru ūdeni līdz trijām ceturtdaĮām no tās tilpuma
un maisot vienmērīgi pievienot vajadzìgo produkta daudzumu,
lietojot šim nolūkam iepildīšanas iekārtu, piemēram, iepildīšanas
atveri, vai tieši caur augšējo filtru.  Pievienot iztrūkstošo ūdens
daudzumu un turpināt maisīšanu līdz izsmidzināšanas beigām. 
Neatstāt izsmidzinàmo šķīdumu smidzinātāja tvertnē iekārtas
dìkstāves laikā, kā pusdienas pārtraukumā, vai beidzot dienas
darbu.

UZGLABĀŠANA
Glabājiet vēsā, sausā ķīmisko vielu noliktavā, bērniem un
dzīvniekiem nepieejamā vietā.  Sargiet no sala un citām krasām
klimatisko apstākļu maiņām (temperatūras, kas pārsniedz 40°C).

PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI – IEROBEŽOTA GARANTIJA UN
SAISTĪBU IEROBEŽOJUMI
Yara garantē, ka produkts neatvērtā konteinerā atbilst ķīmiskajam
aprakstam šajā etiķetē.  Šajā etiķetē lasāmie norādījumi jāievēro
rūpīgi; tie balstīti uz testiem, kas uzskatāmi par drošiem.  Tā kā
neparastu laika vai augsnes apstākļu veidošanās un šī produkta
lietojums ir šàdos apstàklos ārpus Yara kontroles, nekāda garantija,
izteikta vai domājama, neattiecas uz šāda lietojuma iedarbību vai
iegūtajiem rezultātiem, un Yara saistības nekādā gadījumā
nepārsniedz izmantotā produkta cenu.  Pircējam jāuzņemas visi šī
produkta uzglabāšanas, lietošanas vai piemērotības riski.  Preces
tiek pārdotas, ievērojot Yara standarta pārdošanas nosacījumus,
kas saņemami pēc pieprasījuma vai arī lasāmi www.yaravita.com. 
Produkta lietošana nozīmē to, ka pircējs ir pieņēmis šos
pārdošanas nosacījumus.

TVERTNES MAISĪJUMI/VIELU SAVIETOŠANA
Rūpīgi izlasiet VISAS etiķetes un stingri ievērojiet norādījumus par
lietošanu un padomus attiecībā uz to, vai produktu (-us) var
savietot.  Savietoto produktu iedarbību var ietekmēt daudzi
mainīgie faktori, kas ir ārpus Yara kontroles, tādēļ atbildību par
vielu savietojumu pilnībā uzņemas gala lietotājs. Izmantojot
nepazīstamu produktu maisījumus, ir stingri ieteicams sākotnēji
sagatavot ierobežotu daudzumu.  Pirms produktu maisīšanas jums
vai jūsu konsultantam jāiepazīstas ar visu svarīgo informāciju
mājas lapā www.tankmix.com.  Vai arī jāsazinās ar Yara, lai
saņemtu konkrētu padomu.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Attiecīgo produktu drīkst izmantot tikai etiķetē norādīto kultūru
apstrādei. Izvairīties no produkta lietošanas ekstremālos laika
apstākļos, tādos kā, liels sausums, lietus, salnas, vai, kad
sagaidāmas salnas vai lietus. Strādājot ar šo produktu, obligāti
jālieto piemēroti cimdi un sejas aizsegs. Pirms lietošanas un pēc
tās iztīriet visu aprīkojumu.
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