HiCoat® Super Soy
Inoculant pentru soia
Autorizat cu Autorizația nr. 805 (RO-Îngrășământ)




Suficient să pre-inoculeze 4500 kg de semințe cu câteva săptămâni înainte de semănat;
90 de zile viabilitate pe semințe - fără tratament chimic;
30 – 45 zile viabilitate pe semințe în funcție de tratamentul chimic aplicat.

Condiții de depozitare: Păstrați produsul la o temperatură scăzută, constantă (dar nu înghețați
produsul) de la 0ºC la maximum 10ºC.
Utilizați înainte de: vezi pe ambalaj
Lot nr.: vezi pe ambalaj
Termen de valabilitate: un an de la data fabricației
Pentru utilizarea imediată: Produsul poate fi depozitat de la 10ºC la maximum 20ºC dar
trebuie utilizat în 8 săptămâni.
Masă netă: 6,4 litri de inoculant HiCoat® Super Soy
Acest produs conţine organisme vii care necesită proceduri speciale de manevrare şi aplicare.
Respectaţi cu atenţie aceste instrucţiuni pentru a obţine activitate maximă.
Garanţie:
Acest produs conţine minimum 1x1010 celule viabile de Bradyrhizobium japonicum per ml. Când
este aplicat direct pe sămânță, inoculantul HiCoat® Super Soy furnizează și menține 105 celule
viabile de Rhizobium pe sămânță.
Instrucțiuni de utilizare:
Amestecați 6,4 litri de inoculant HiCoat® Super Soy cu 6,4 litri de Extender, și aplicați amestecul
rezultat de 12,8 litri pe 4500 kg de sămânță de soia (2,84 litri per tonă), în vederea bacterizării,
utilizând un echipament de precizie pentru tratamentul semințelor. Pentru a realiza o aplicare
corectă se poate adăuga câţiva litri de apă declorinată peste mixul de pastă.
Odată obținut amestecul sub formă de pastă, această cantitate trebuie să fie aplicată pe
semințele de soia în următoarele maximum 6 ore. Nu pregătiți mai multă pasta decât este
necesar pentru următoarele 4 ore de aplicare.
Compatibilitate cu tratementul pentru semințe:
Unele tratamente pentru sămânță pot afecta inoculantul HiCoat® Super Soy. Contactați
distribuitorul sau producătorul pentru mai multe detalii.
Depozitare/precauții:
Depozitați inoculantul HiCoat® Super Soy la temperaturi cuprinse între 0ºC și maximum 10ºC.
Păstrați produsul la o temperatură scăzută constantă (dar nu înghețați produsul), departe de
acțiunea directă a razelor solare. Pentru utilizarea imediată, produsul poate fi depozitat la
temperaturi de până la 20ºC, dar trebuie utilizat în maximum 8 săptămâni.

Nu utilizați inoculantul dacă termenul de valabilitate a expirat sau dacă produsul nu a fost
depozitat corespunzător. Semințele tratate cu HiCoat® Super Soy trebuie depozitate la
temperaturi care nu depășesc 25ºC și trebuie semănate în maximum 90 zile de la inoculare.
Pentru rezultate favorabile citiți secțiunea cu recomandări pentru semănat.
Declinarea răspunderii:
Producătorul garantează că acest produs se conformează descrierii de pe etichetă şi este
potrivit scopului specificat pe etichetă, atunci când este utilizat în strictă conformitate cu
instrucţiunile. Producătorul nu își asumă nicio altă garanție, expresă sau implicită, inclusiv
garanțiile de vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop.
Compensații:
Compensaţiile pentru accidentări sau daune cauzate de acest produs se limitează la, discreţia
producătorului, înlocuirea produsului sau returnarea sumei plătite la achiziţie. Producătorul nu
este răspunzător în niciun caz pentru daune neprevăzute, indirecte sau speciale.
Limitarea răspunderii:
Nicio persoană nu este autorizată să modifice sau să suplimenteze, verbal sau în scris,
declaraţiile prezente pe etichetă. Producătorul şi distribuitorul nu sunt răspunzători pentru
accidentări, daune materiale sau pierderi, inclusiv deteriorarea recoltelor sau performanţe
necorespunzătoare cauzate de circumstanţe care nu pot fi controlate de aceştia, precum
nerespectarea instrucţiunilor de către utilizatorii produsului. Cumpărătorul şi utilizatorul îşi
asumă toate riscurile în astfel de situaţii.
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