PODMÍNKY POUŢITÍ PRO PŘÍPRAVU SMĚSI V NÁDRŢI A PROHLÁŠENÍ
Přečtěte si prosím pozorně tyto podmínky použití a použitím tlačítka „SOUHLASÍM“
v dolní části stránky potvrďte, že tyto podmínky přijímáte a souhlasíte s jejich
dodržováním. V případě nesouhlasu naše stránky/aplikace nevyužívejte.
Informace o naší společnosti
Tyto stránky/aplikace provozuje společnost Yara UK Limited (dále jen „my/Yara“),
zapsaná v Anglii a Walesu, IČO: 03818176, se sídlem: Harvest House, Europarc,
Grimsby, North East Lincolnshire, DN37 9TZ, DIČ: GB 368 372 619.
Produkty míchané v nádrţi
Tímto se zaručujete a zavazujete vždy plně dodržovat níže uvedená pravidla při přípravě
směsi produktů:
1.

Postupujte podle veškerých doporučení na obalu pro každou jednotlivou složku a
její dávkování pro přípravu směsi v nádrži.

2.

Každý produkt je nutno do postřikovací nádrže přidat samostatně (produkt
YaraVita™ jako první).

3.

Během přidávání a míchání je nutno směs neustále důkladně promíchávat až do
ukončení tohoto postupu.

4.

Všechny směsi je nutné použít OKAMŽITĚ a nenechávat je v postřikovací nádrži
delší dobu nebo přes noc.

5.

Přiložené informace o přípravě směsi v nádrži nezahrnují vysoce koncentrovaný
postřik, který se používá při nanášení ze vzduchu, postřikovače ULV (aplikace
velmi nízkého objemu) ani CDA (systém přesné kontroly dávky).”

6.

Je-li úroda ohrožena v důsledku narušení životního prostředí a/nebo negativních
vlivů zemědělství, např. vysoké teploty, nadměrné vlhko nebo sucho,
nenanášejte vyživovací produkt samostatně ani v jakékoliv kombinaci pro
přípravu směsi v nádrži,

7.

Nemíchejte v nádrži pesticidy dodané v rozpustných sáčcích s produktem Bortrac
150.

8.

Nanášení jakékoliv směsi vyrobené v nádrži je pouze na vaši zodpovědnost.

KLÍČ K ÚSPĚCHU
Produkty jsou FYZICKY MÍSITELNÉ V NÁDRŽI při soustavném promíchávání
v testovaném poměru, pokud jsou směsi připraveny následujícím způsobem:
Dva způsoby míchání = nejprve produkt YaraVita™, vícečetné kombinace – podle
pokynů.
Produkty NEJSOU FYZICKY MÍSITELNÉ.
Všechny testy byly provedeny s produkty YaraVita™ a agrochemikáliemi v uvedených
koncentracích, které nemusejí odpovídat doporučením výrobců. Společnost Yara však
nedoporučuje, aby se agrochemikálie používaly v jiných koncentracích, než které
doporučuje výrobce.

Země původu konkrétních agrochemikálií je uvedena za názvem produktu nebo účinné
látky. Vysvětlivky kódů zemí najdete na:

http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements
Je nutno upozornit, že v různých zemích jsou někdy používány různé formulace
přípravků pod stejným názvem. Návod společnosti Yara pro přípravu směsi v nádrži je
založen na názvech uvedených agrochemikálií z konkrétní země v době testování.
Neuvedené kombinace
Společnost Yara nedoporučuje kombinovat své produkty s jinými produkty nebo
složkami, které nejsou uvedeny na jejím seznamu. Pokud potřebujete informace o
produktu, který není na seznamu, obraťte se na nás prostřednictvím požadavkového
formuláře ohledně míchání v nádrži.
Vyhledávání podle účinné látky
Funkce vyhledávání podle účinné látky je nabízena navíc pro usnadnění orientace, avšak
upozorňujeme, že agrochemikálie, jejichž základem je stejná účinná látka, se mohou lišit
v koncentraci a složení, což může ovlivnit schopnost mísitelnosti v nádrži. Samotná
účinná látka nezaručuje mísitelnost produktu a proto by se údaje zjištěné u účinné látky
neměly považovat za odpovídající pro přípravu směsi jiného produktu, než který je
uveden s konkrétní zemí původu.
Spolehlivost zveřejněných informací
Výklad, analýza a jiné materiály, zveřejněné na našich stránkách/aplikaci, nejsou určeny
jako informace, na něž se lze bezvýhradně spolehnout. Proto odmítáme jakoukoliv
odpovědnost za následky, které by mohly vzniknout návštěvníkům našich
stránek/aplikace nebo komukoliv, kdo může získat informace o jejich obsahu, pokud by
se plně spoléhali na uvedené informace.
Směsi v nádrži jsou uvedeny pouze pro snadnější orientaci. Informace obsažené na
těchto stránkách/aplikaci se vztahují pouze k FYZICKÉ MÍSITELNOSTI V NÁDRŽI a
nepředstavují záruku chemické ani biologické kompatibility.
Přestože se vždy snažíme zákazníky informovat vás o veškerých změnách, je třeba,
abyste se ujistili, zda jsou dané informace aktuální. Společnost Yara neodpovídá za
změny ve specifikaci, složení nebo doporučení produktů nebo složek od jiných výrobců, k
nimž by došlo po provedení testů. Snažíme se zajistit přesnost informací, ale nemůžeme
nést odpovědnost za účinnost výrobků jiných firem ve směsích s produkty YaraVita™.
Dále odmítáme odpovědnost za škody v důsledku použití těchto informací. Vždy se řiďte
podle pokynů na obalu pro všechny produkty k přípravě směsi.
NAŠE ODPOVĚDNOST – PROSÍM VĚNUJTE MIMOŘÁDNOU POZORNOST TOMUTO
USTANOVENÍ
Materiály zveřejněné na našich stránkách/aplikaci jsou nabízeny bez jakékoliv záruky,
podmínek nebo zajištění správnosti. Naše společnost, další členové našeho koncernu a
spolupracující třetí strany tímto v rámci zákona odmítáme níže uvedené skutečnosti:
Veškeré podmínky, záruky a další obchodní podmínky, které by bylo možno za jiných
okolností uplatnit podle zákona, zvykového práva nebo práva spravedlnosti.
Jakoukoliv odpovědnost za přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu či škodu, která
uživateli vznikne v souvislosti s našimi stránkami/aplikací nebo v souvislosti s použitím,
nesprávným použitím nebo s výsledky použití našich stránek/aplikace, všech stránek

s odkazem na naše stránky nebo materiálu, který je na nich zveřejněn, mimo jiné včetně
veškeré odpovědnosti za tyto ztráty:










ztráta nebo poškození úrody
ztráta příjmů nebo výnosů
ztráta podnikání
ztráta zisků a smluv
ztráta očekávaných úspor
ztráta dat
ztráta dobré pověsti
ztráta času vynaloženého na řízení či administrativu, a
jakákoliv jiná ztráta, k níž dojde jakýmkoli způsobem a z jakékoli příčiny, jako je
porušení práva (včetně nedbalosti), porušení smlouvy nebo z jiného důvodu, i
pokud lze takový důvod předvídat.

Toto ustanovení se nevztahuje na naši odpovědnost za úmrtí nebo úraz způsobený naší
nedbalostí, dále na naši odpovědnost za zfalšování údajů či odpovědnost, kteoru nelze
omezit ani vyloučit podle příslušných zákonů.
Odkazy z našich stránek/aplikace
Pokud naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje informací poskytované
třetími stranami, slouží tyto odkazy pouze pro vaši informaci. Na obsah těchto stránek či
informačních zdrojů nemáme žádný vliv a tudíž odmítáme odpovědnost jak za ně
samotné, tak za každou ztrátu nebo škodu, k nimž by mohlo dojít při jejich použití.
Soudní příslušnost a platné zákony
Nevýhradní pravomoc pro řešení stížností vyplývající z použití našich stránek náleží
anglickým soudům, nicméně si ponecháváme právo zahájit proti vám řízení pro porušení
těchto podmínek ve vaší zemi pobytu nebo v jiné příslušné zemi.
Tyto podmínky pro použití a veškeré spory nebo stížnosti, k nimž by mohlo dojít v
souvislosti s těmito podmínkami nebo jejich použitím nebo ohledně jejich obsahu či
formulací (včetně nesmluvních sporů nebo stížností), je nutno řešit a interpretovat
v souladu se zákony Anglie a Walesu.
Změny
Tyto podmínky můžeme kdykoliv změnit úpravami této stránky. Předpokládáme, že tuto
stránku občas navštívíte za účelem ověření změn informací, které jsou pro vás závazné.
Květen 2011 (nahrazuje všechny předchozí verze)
Registrací do Programu přípravy směsí v nádrţi potvrzujete, ţe jste se seznámili s
těmito podmínkami pouţití a prohlášením, ţe jste jim porozuměli ţe souhlasíte s
tím, ţe pro vás budou plně závazné.

