ADVERTÊNCIAS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO TANK MIX
Por favor leia com atenção estas condições de utilização e depois clique no botão
"ACEITO" abaixo desta página para aceitá-los e concordar em cumpri-los. Se não
concorda com estas condições de utilização, não deve usar o nosso sítio/aplicação.
Sobre nós
Este sítio/aplicação é operado pela Yara UK Limited ("Nós/Yara"). Somos uma empresa
registada na conservatória em Inglaterra e Gales com o n.º 03818176 e temos a nossa
sede em Harvest House, Europarc, Grimsby, North East Lincolnshire, DN37 9TZ. O
nosso n.º de contribuinte é GB 368 372 619.
Produtos Tank Mixing
Você garante e entende cumprir na íntegra as regras abaixo sempre que misturar
produtos:
1.

Siga todas as recomendações do rótulo de cada produto, assim como os
volumes de água indicados para mistura de tanque.

2.

Cada produto deve ser adicionado separadamente no tanque do pulverizador,
porém use sempre primeiro o produto YaraVita™.

3.

A agitação eficiente é essencial durante a adição e mistura, e deve ser mantida
até que a aplicação termine.

4.

Todas as misturas devem ser usadas IMEDIATAMENTE e não devem ser
deixadas no tanque do pulverizador por períodos prolongados ou durante a
noite.

5.

A informação da mistura de tanque não cobre aplicações em alta concentração,
assim como aplicações aéreas.

6.

Não realizar aplicações de qualquer nutriente sozinho, ou em combinações em
misturas de tanque, quando as colheitas estiverem sob algum tipo de stress,
ambiental e/ou agrónomo, tais como altas temperaturas e humidade ou
condições de seca.

7.

Não misture no tanque os agroquímicos fornecidos em saquetas hidrossolúveis
com o Bortrac 150.

8.

A utilização de qualquer combinação destas misturas de tanque será da inteira
responsabilidade do utilizador.

CÓDIGOS DOS RESULTADOS
Os produtos PODEM SER MISTURADOS NO TANQUE, com agitação contínua, nas
doses testadas. Seguir sempre esta ordem:
2 formas de mistura = Primeiro os produtos YaraVita™, depois os outros produtos como detalhado.
Os produtos NÃO DEVEM SER MISTURADOS NO TANQUE.
Todos os testes foram realizados com produtos YaraVita™ e com os agroquímicos nas
concentrações indicadas, que podem não ser as recomendadas pelo fabricante. A Yara
não recomenda que os agroquímicos sejam usados em dosagens diferentes das
recomendadas pelo fabricante do mesmo.

O país de origem dos agroquímicos específicos está listado após o nome do produto ou
do activo. O código de cada País pode ser encontrado em:

http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements

Deve ser verificado que as formulações diferentes são frequentemente comercializadas
em países diferentes sob o mesmo nome. A mistura de tanque deste sistema da Yara é
baseada no agroquímico nomeado do país específico e na data do teste.
Misturas não apresentadas
Yara não recomenda a mistura do tanque dos seus produtos com nenhum produto ou
composto não listado no sistema. Se necessitar de informação sobre algum produto não
listado, contacte-nos através do Formulário de Pedido Tank Mix.
Procura pelo ingrediente activo
A procura pelo ingrediente activo é fornecida para comodidade e deve ser verificado que
a concentração e formulação dos agroquímicos baseados no mesmo ingrediente activo
podem variar. Isto pode afectar o resultado da mistura de tanque. O ingrediente activo
por si só não é nenhuma garantia das propriedades da mistura do tanque e,
consequentemente, um resultado para um ingrediente activo não deve ser generalizado
para produtos de outros países.
Dependência de informações publicadas
Comentários, análises e outros materiais publicados no nosso sítio/aplicação não se
destinam a serem conselhos em que se deve confiar. Nós, portanto, não nos
responsabilizamos por qualquer responsabilidade e confiança depositada em tais
materiais por qualquer visitante do nosso sítio/aplicação, ou por qualquer pessoa que
possa ser informada de quaisquer dos seus conteúdos.
As misturas de tanque são feitas apenas para conveniência. A informação incluída neste
sítio/aplicação refere-se apenas à MISTURA NO TANQUE e não representa uma
garantia de compatibilidade química e/ou biológica.
Apesar de serem feitos todos os esforços para o manter ao corrente de alterações é da
sua responsabilidade assegurar-se de que a informação é actual. Yara não será
responsabilizada por alterações na especificação, na formulação ou na recomendação
dos produtos ou dos compostos de outros fabricantes que ocorram desde a conclusão
dos testes. Foram feitos todos os esforços para assegurar a precisão desta informação,
mas não podemos ser responsabilizados pelo desempenho dos produtos de outra
empresa nas misturas com produtos YaraVita™. Além disso, não podemos ser
responsabilizados por nenhum dano que surja em consequência desta informação. Siga
sempre as instruções da etiqueta para todos os produtos que sejam misturados.
A NOSSA RESPONSABILIDADE – A SUA ATENÇÃO É PARTICULARMENTE
DIRIGIDA A ESTA CLÁUSULA
O material exibido no nosso sítio/aplicação é fornecido sem quaisquer seguranças,
condições ou garantias quanto à sua precisão. Na medida permitida por lei, nós, outros
membros do nosso grupo de empresas e terceiros ligados a nós excluímos
expressamente:

Todas as condições, garantias e outros termos que poderiam ser influenciados por
estatuto, lei comum ou lei do património.

Qualquer responsabilidade por qualquer perda directa, indirecta ou consequente ou
danos sofridos por qualquer utilizador em ligação com o nosso sítio/aplicação ou em
ligação com o uso, incapacidade de uso, ou resultados da utilização do nosso
sítio/aplicação, qualquer sítio ligado ao mesmo e qualquer material , incluindo, sem
limitação de qualquer responsabilidade por:


perda ou danos de colheitas,



perda de rendimento ou receita,
perda de negócios,
perda de lucros ou contratos,
perda de economias previstas,









perda de dados,
perda de boa vontade,
desperdício de tempo gestão ou de escritório, e
por quaisquer outras perdas ou danos de qualquer espécie, que
entretanto surjam e se forem causados por acto ilícito (incluindo
negligência), violação de contrato ou de outro modo, mesmo que
previsíveis.

Isto não afecta a nossa responsabilidade por morte ou danos pessoais resultantes de
negligência nossa, nem a nossa responsabilidade por dolo ou declaração falsa quanto a
uma questão fundamental, nem qualquer outra responsabilidade que não possa ser
excluída ou limitada pela legislação aplicável.

Ligações do nosso sítio/aplicação
Onde o nosso sítio contenha ligações para outros sítios e recursos fornecidos por
terceiros, essas ligações são fornecidas somente para sua informação. Não temos
controlo sobre o conteúdo desses sítios ou recursos, e não aceitamos nenhuma
responsabilidade pelos mesmos ou por qualquer perda ou dano ocasionado pelo seu
uso.
Jurisdição e lei aplicável
Os tribunais ingleses terão jurisdição não exclusiva sobre qualquer reclamação
resultante de, ou relacionada com, uma visita ao nosso sítio, apesar de mantermos o
direito de intentar uma acção contra si por violação destas condições no seu país de
residência ou em qualquer outro país relevante. Estes termos de utilização e qualquer
disputa ou reclamação que deles surja ou relacionada com eles ou com a sua actividade
ou formação (incluindo disputas e reclamações não contratuais) são regidos e
interpretados de acordo com a lei de Inglaterra e de Gales.
Variações
Podemos rever estes termos de utilização a qualquer momento, alterando esta página.
Está previsto que verifique esta página regularmente para tomar conhecimento de
quaisquer alterações que façamos, pois são obrigatórias para si.
Maio de 2011 (substitui qualquer versão anterior)

Ao entrar no Programa Tank Mix confirma que leu, compreendeu, e concorda em
cumprir estes termos de utilização e advertências.

