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МикроелеМенти

Промет Zn®

Характеристика 
Промет Zn предпазва и лекува болести и симптоми, причинени от недостиг на цинк при чувствителни култури като ца-

ревица, соя, овощни и др.

Eфикасност
  Предпазва от прояви, причинени от недостиг на цинк.
  Повишена абсорбция.
  Бързо действие, без фитотоксичност.
  Лесeн за употреба и приложение.

Цинка е микроелемент с особена важност за растенията. Той е пряко включен в азотния метаболизъм и ключов за синтеза 
на скорбяла и растежни хормони.

В съвременното земеделие, характеризиращо се с висок интензитет, все още се наблюдават признаци на недостиг на цинк.  
Царевицата, соята, овощни и зеленчуци често проявяват симптоми на цинков дефицит. 

При песъчливи почви с висока стойност на рН, богати на растителни остатъци, при почви с високо съдържание на фос-
фор и при влажно и студено време, появата на симптоми, причинени от недостатъчност на цинк, са по-чести. 

В посочените случаи, затруднената абсорбция от корените на растението драстично намалява добива. 
Промет Zn е тор за листно приложение с висока ефикасност при аномалии, предизвикани от дефицит на цинк. 

реЗУлтат
Приложението на Промет Zn води до оптимално нарастване на листата и междувъзлията, заздравяване на стъблото и 

качеството на плодовете, подсилва характерното им оцветяване.

сЪстаВ 

СЪСТАВ % w/w

Цинк(Zn) водоразтворима форма 8 %

ДоЗи и препорЪки За Употреба

КулТурА ДозА нА приложение приложение

Царевица 200 мл./дка. 1 третиране между 4-6 лист по време на вегетация

спеЦификаЦиЯ плътност 1270 гр./ л. pH 2,0-3,0 
сЪстоЯние течност
прилоЖение листно

ЗАБЕЛЕЖКА: Промет Zn може да се прилага успешно в комбинация с традиционно използуваните листни торове и пре-
парати за растителна защита.

ВНИМАНИЕ! 
Промет  Zn се използва само ако това е необходимо. Важно е да не се завишават посочените дози.
Да се избягва комбиниране на  Промет  Zn с много алкални химически съединения, минерални масла, сяра, полисулфати и медни 
вещества.
Продукта е стабилен когато се съхранява при температура +5°C до +35°C .
Да се съхранява на сухо, хладно и проветриво място, далеч от източници на топлина и да не се излага на пряка светлина..


