TANK MIX´S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE
Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på
siden for at angive, at du accepterer disse betingelser for brug af Tankmix og indvilger i at overholde
dem. Hvis du ikke accepterer disse betingelser for brug, bør du afstå fra at bruge denne applikation.

Tank Mix Produkter
Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når
produkter bruges i blanding:
1

For alle produkter i tankblanding skal alle anbefalinger på ettiketten følges for hvert enkelt
produkt samt anbefalede vandmængder.

2.

Hvert produkt skal tilsættes separat, med YaraVita™ produktet først, i sprøjtetanken.

3.

Effektiv omrøring er vigtigt under tilsætning og omrøring skal opretholdes, indtil programmet
er afsluttet.

4.

Alle blandinger skal anvendes straks og skal ikke stå tilbage i sprøjtetanken i længere
perioder eller natten over.

5.

De medfølgende tankblanding´s oplysninger dækker ikke høje sprøjtekoncentrationer, som i
visse lande anvendes ved sprøjtning fra luften.

6.

Anvend ikke noget næringsstof-produkt alene eller i en tankblanding, når afgrøderne er
under miljø- og/eller agronomisk stress såsom høje temperaturer, høj luftfugtighed eller tørre
forhold.

7.

Tankblandinger med pesticider leveret i opløselige poser må ikke anvendes med Bortrac
150.

8.

Anvendelse af enhver tankblandings kombination er helt på egen risiko.

NØGLEN TIL RESULTATER
Produkterne er fysisk blandbare under konstant omrøring ved de testede doseringer, når de
blandes på følgende måde: 2 komponent-blandinger = YaraVita™ produkt tilsat først. Flerkomponent blandinger : se detaljer.
Produkterne er ikke fysisk blandbare.
Alle test er udført med YaraVita™-produkter og pesticider ved de anførte dosering, som ikke
nødvendigvis er koncentartioner anbefalet af producenten. Yara anbefaler ikke at pesticider
anvendes i andre doseringer end den af producenten anbefalede dosering.
Pesticider specifikke for det enkelte land er opført efter produktnavnet eller aktivnavnet. Nøglen til
landekoder er som følger:

AL:

Algeria

EI:

Eire

LE:

Lebanon

SE:

AR: Argentina

FI:

Finland

LI:

Libya

SO: South Africa

AS: Australia

FR: France

MO: Morocco

SP:

AU: Austria

GB: Great Britain

NO: Norway

SW: Sweden

BE: Belgium

GE: Germany

NZ:

SY:

Syria

BR: Brazil

HO: Holland

OM: Oman

SZ:

Switzerland

CA: Canada

HU: Hungary

PA:

Paraguay

TH:

Thailand

CH: Chile

IN:

India

PH: Phillipines

TN:

Tunisia

CI:

IR:

Iran

PK:

Pakistan

TU:

Turkey

IS:

Israel

PL:

Poland

U:

Unknown

Italy

PO: Portugal

UK: United Kingdom

China

CO: Colombia

CZ: Czech Republic IT:

New Zealand

Senegal

Spain

DK: Denmark

JO: Jordan

RU: Russia

US: United States

EG: Egypt

KE: Kenya

SA:

VI:

Saudi Arabia

Vietnam

Det skal bemærkes, at forskellige formuleringer ofte markedsføres i forskellige lande under samme
navn. Yara Tankmix anbefalinger er baseret på det navngivne pesticid fra det pågældende land på
tidspunktet for testens udførelse.
Kombinationer som ikke findes i TankmixTM
Yara anbefaler ikke tankblanding af vores produkter med noget produkt eller pesticid som ikke er på
listen. I tilfælde af at du har brug for oplysninger om et produkt som ikke er nævnt, bedes du
kontakte os via Tank Mix forespørgsels-formular.
Søgning via Aktivstoffet
Søgning efter tankblandinger via aktivstoffet er en nem måde at finde tankblaningen på. Det skal
bemærkes at pesticider baseret på det samme aktivstof kan variere i koncentration og formulering.
Dette kan påvirke blandbarheden. At aktivstofferne kan blandes er ingen garanti for produktets
blandbarhed, og derfor kan resultatet for et aktivstof, ikke betragtes som et resultat for tankblanding.
Det er kun det specifikke produkt angivet med oprindelsesland som anbefales brugt i tankblanding.
Tillid til information
Kommentarer, analyser og anden information givet via vores hjemmeside eller app er ikke gældende
som rådgivning og vejledning, der ikke kan være behæftet med fejl. Vi fralægger os derfor al ansvar
samt ansvar der skyldes tiltro til denne information opnået via besøg på vores hjemmeside / app,
eller tilegnet på anden måde.
Informationen indeholdt på hjememsiden / appén refererer kun til den fysiske blandbarhed og
repræsenterer ikke en garanti for kemisk / eller biologisk blandbarhed.

Alle bestræbelser vil blive gjort for at holde dig underrettet om ændringer, men det er dit ansvar at
sikre, at oplysningerne er aktuelle. Yara kan ikke holdes ansvarlig for ændringer i specifikationen,
formulering eller anbefaling af produkter eller stoffer fra andre producenter, der forekommer efter
afslutningen af de enkelte test for blandbarhed. Der er gjort alt for at sikre nøjagtigheden af disse
oplysninger, men vi kan ikke holdes ansvarlig for udførelsen af andre virksomhedens produkter i
blandinger med YaraVita™-produkter. Desuden kan vi ikke tage ansvar for eventuelle skader, der
opstår som følge af disse oplysninger. Følg altid anvisninger på mærkningen for alle produkter, der
skal blandes.
VORES ANSVAR – Din opmærksomheden henledes specielt denne klausul
Information m.m vist på vores hjemmeside / app leveres uden garantier og garantibetingelser og
uden hensyntagen til nøjagtighed i det oplyste. I det omfang det er tilladt ved lov, fraskriver Yara
samt andre virksomheder og tredjepart tilknyttet Yara sig, udtrykkligt al ansvar, alle betingelser,
garantier og andre vilkår, som ellers kunne være underforstået ved lov, sædvaneret eller lov om
egenkapital.
Desuden fraskriver Yara sig ethvert ansvar for direkte, indirekte eller følgeskader samt tab afholdt af
enhver bruger i forbindelse med vores hjemmeside / app eller i forbindelse med brug, manglende
evne til at bruge, eller resultaterne af brugen af vores hjemmeside / app eller hjemmesider med
tilknytning til vores hjemmeside / app samt eventuelle materialer angivet på vores hjemmeside,
herunder, uden begrænsning ethvert ansvar for:









Afgrødeskade
Tabt indtægt
Tab af indtægt eller kontrakter
Tab af forventde besparelser
Tab af data
Tab af goodwill
Tabt driftledelse eller anden tid til driftledelse og
Enhver anden form for tab eller skade

Dette påvirker ikke vores ansvar for død eller personskade som følge af vores forsømmelighed, eller
vores ansvar for bevidst urigtige oplysninger, eller ethvert andet ansvar, der ikke kan udelukkes eller
begrænses ifølge gældende lov.

Links fra vores side/application
Hvor vores hjemmeside indeholder links til andre websteder og ressourcer leveret af tredjepart, er
disse links kun til information og oplysninger. Vi har ingen kontrol over indholdet af disse websteder
og påtager os intet ansvar for dem eller for tab eller skader, der måtte opstå fra din brug af dem.

Maj 2011
Ved at bruge TankMix programmet bekræfter du, at du har læst, forstået og accepterer at
være fuldt bundet af disse vilkår, brug og ansvarsfraskrivelse.

