Kvapalný koncentrát komplexne viazaného zinku, obsahujúci aktivátory rastu a vývoja koreňového systému a organicky viazanú síru.
Zloženie:
9,2 hmot. % zinku (ako Zn), resp. takmer 127 g Zn v litri,
zinok je viazaný vo forme citráto-amínového komplexu,
4,7 hmot. % dusíka (ako N), takmer 65 g N v litri,
dusík je v amidickej forme,
3,2 hmot. % síry (ako S), viac ako 44 g S v litri, všetka síra
je viazaná v organickej, rýchlo pôsobiacej forme ( DMSO ).
Čistá hmotnosť: 6,45 kg

Organický komplex so zinkom, dusíkom a sírou

typ: E.1.7. - citrátová forma
Výrobca: ALMIRO energy for vegetation, s.r.o.
Melantrichova 477/20, 110 00 Praha 1
Česká republika

NEW

Zinetic New, obsahuje zinok viazaný vo forme originálneho citro-amínového komplexu a tiež výťažok z hnedých morských rias (Accophyllum
nodosum). Hnedé morské riasy sú zdrojom súboru látok, u ktorých bola presvedčivo preukázaná stimulačná účinnosť predovšetkým na rast
a vývoj koreňového systému rastlín. Popritom tieto látky ovplyvňujú hospodárenie rastlín s vodou, stimuláciu procesov fotosyntézy,
stimulujú transport asimilantov do semien a plodov, podporujú príjem rastlinných živín a vody, zvyšujú odolnosť rastlín voči stresovým
faktorom - zvyšujú odolnosť voči suchu, mrazu a pôsobeniu patogénov. Podporujú tiež rozvoj listovej plochy, tvorbu chlorofylu, pozitívne
ovplyvňuje kvalitu a výnosy semien, plodov a hľúz a zvyšujú obranyschopnosť rastlín voči pôsobeniu patogénov a škodcov.
Organicky viazaná síra (DMSO) v prípravku Zinetic New, významne stimuluje vstup biologicky aktívnych látok do systému ošetrovaných
rastlín.
Citrátová forma zinku obsiahnutá v koncentráte Zinetic New patrí medzi fyziologicky najviac účinné zdroje tohto významného
stopového prvku. Okrem ďalších funkcií Zinetic New priaznivo ovplyvňuje tvorbu stimulátorov rastu - auxínov v rastlinách.
Povinné údaje v súlade s Nariadením (ES) č. 1272/2008 CLP: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže
spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Nevdychujte pary/aerosóly. Noste
ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare. Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÉ CENTRUM tel.: 02/54774166/ lekára. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE
S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich
opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu.
Obsahuje: 2-aminoetanol
Použitie prípravku - riedenie: Kvapalný koncentrát organicky viazaného zinku ZINETIC New sa používa po zriedení
vodou – ako vodný roztok, formou foliárnej aplikácie, ako efektívny zdroj rastlinami dobre prijateľného zinku. Je určený
predovšetkým na použitie v obilninách, kukurici, repke olejnatej, slnečnici, strukovinách a v trávnych porastoch, avšak je účelné
ho použiť i na iné rastliny pokiaľ sa u nich prejavia symptómy deficitu zinku .
ZINETIC New sa odporúča aplikovať v termínoch a dávkach Plodina
uvedených v nasledujúcom prehľade:
Obilniny
Veľkosť balenia 5 litrov // Pred použitím dôkladne pretrepať!
Prípadná sedimentácia neznižuje účinnosť prípravku.
Dátum výroby/Číslo výrobnej šarže/Expirácia: uvedené
na obale
Doba použiteľnosti: 36 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní
podmienok skladovania. Hnojivo sa dodáva balené.
Hnojivo sa používa pre foliárne aplikácie.

Nebezpečenstvo.

Kukurica
Repka olejná
Mak
Ľan
Strukoviny
Trávne porasty

termín aplikácie
BBCH 14 až 25
4 pravé listy
4 pravé listy
7 pravých listov
výška porastu cca 5 cm
4 pravé listy
4 pravé listy

dávka na hektár
0,65 litra
0,7-0,95 litra
0,65 litra
0,6-0,65 litra
0,6-0,65 litra
0,6-0,65 litra
0,6-0,65 litra

Pre dosiahnutie optimálneho účinku je potrebné dodržať odporučenú dávku a termín aplikácie prípravku Zinetic New. Pri aplikácii je
potrebné správať sa ekologicky a ekonomicky – zbytočne neprekračovať odporučené dávky. Hnojivo Zinetic New sa skladuje v pôvodných,
dobre uzavretých obaloch, v suchých skladoch, oddelene od potravín a krmív, pri teplote + 5 až + 30 °C. CHráňte pred nepoučenými osobami
a deťmi, pred priamym slnečným svitom a sálavým teplom.

