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Nawóz DOLISTNY 
NAWÓZ WE NR 2003/2003
Roztwór nawozowy cynku, w postaci siarczanu cynku (ZnSO4). 
Cynk (Zn): 10,6%, rozpuszczalny w wodzie (143 g/L)
Siarka (SO3): 13%, rozpuszczalna w wodzie (175g/L)
Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. 
Nie przekraczać zalecanych dawek.
Produkt odpowiedni do stosowania w rolnictwie ekologicz-
nym zgodnie z rozporządzeniami (UE) nr 2018/848 
i 2021/1165.
EVO Cynk S Plus to produkt na bazie wysoko i szybko 
przyswajalnego cynku dzięki formulacji alkoholi cukrowych 
(polioli). EVO Cynk S Plus gwarantuje błyskawiczną  penetra-
cję substancji aktywnej oraz szybszą dystrybucję cynku do 
wszystkich części rośliny.
CHARAKTERYSTYKA
Evo Cynk S Plus ma wpływ na aktywacje enzymów wpływają-
cych na procesy metaboliczne. Bierze udział w metabolizmie 
hormonu auksyny i w syntezie tryptofanu aminowego.

SPOSÓB UŻYCIA 
1. Przed użyciem wstrząsnąć. 
2. Napełnić zbiornik opryskiwacza do objętości 3/4 wody 
niezbędnej do oprysku. 
3. Załączyć mieszadło, wlać do zbiornika EVO Cynk S Plus 
w pierwszej kolejności, a następnie uzupełniać innymi 
składnikami mieszaniny zbiornikowej. 
4. Uzupełnić wodą. 
5. Kontynuować mieszanie aż do momentu uzyskania 
jednolitej cieczy roboczej. 

ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA 
Nie stosować, gdy temperatura w ciągu dnia przekracza 
(+25°C). Unikać wykonywania zabiegów przy silnym 
nasłonecznieniu i wietrze. Przestrzegać zaleceń bezpieczeń-
stwa przy pracy ze środkami chemicznymi. 
ŁĄCZENIE Z INNYMI ŚRODKAMI
EVO Cynk S Plus można łączyć z większością środków 
ochrony roślin, natomiast bezwzględnie należy przeprowadzić 
próbę mieszania i sprawdzić reakcję roślin na ewentualne 
mieszaniny. 
PUSTE OPAKOWANIE 
Ponowne wykorzystanie jest zabronione. Podczas używania 
produktu, należy przepłukać pojemnik 3-krotnie, wylewając 
popłuczyny do zbiornika opryskiwacza.
ZALECENIA OGÓLNE
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci! 
Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz! 
Przechowywać tylko w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, 
dobrze wentylowanym i suchym miejscu. Pojemniki przetrzy-
mywać dobrze zamknięte. 
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCACH ZABEZPIECZONYCH 
PRZED MROZEM. 
Wskazania do stosowania podane na etykiecie są tylko 
ogólnymi zaleceniami, w  tym dostosowanie do konkretnego 
przypadku każdego zabiegu pozostawia się po stronie 
użytkownika. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za 
skutki  niewłaściwego stosowania w odniesieniu do wielu 
czynników poza naszą kontrolą. Nasza odpowiedzialność jest 
wyraźnie ograniczona do gwarancji treści zamieszczonej na 
opakowaniu. W nagłych wypadkach należy dzwonić pod 
odpowiednie numery alarmowe lub skontaktować się 
z ośrodkiem toksykologicznym.

WYŁĄCZNIE DO STOSOWANIA PROFESJONALNEGO

Data ważności: 2 lata od daty produkcji 

Producent: SDP - 1 rue Quesnay - 
02000 LAON - FRANCJA -  
Tel : +33 (0)3 23 80 10 18 

Dystrybutor: Agro-Sieć Sp. z o.o., 
Przemysłowa 6, 86-200 Chełmno. 
sekretariat@agrosiec.pl, www.agrosiec.pl

Uprawa

Kukurydza

Zboża 1,0-2 l/ha

2 razy po 
2,0 l/ha

1 l/ha

3 l/ha

Warzywa

Drzewa 
Owocowe

Dawkowanie Fazy wzrostu

W fazie BBCH 14-18

W fazie BBCH 21-39

Faza 1-2 cm, BBCH 09-11
Aktywuje i przyspiesza 

metabolizm roślin

Od fazy kwitnienia, po fazę 
wzrostu owoców 
i ich przyrostu

Objętość: 10L
Masa netto: 13,5 kg


