
W
LC

Z
4

74
2

2
1.

11
.1

1

Zintrac 700
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE: 
Obiloviny: 0,5 l/ha od stádia 2 listů do doby nahmatání 2. Kolénka 
(Zadok's G.S 12 to 31), v případĕ středního až velkého deficitu 
opakovat jednou až dvakrát v intervalu 10 až 14 dní.   
Dávka vody: 50 až 200 l/ha.  U ozimů je velmi výhodná aplikace 
před zimní dormancí. 
Jablonĕ, Hrušně: 1 l/ha ve stádiu kvĕtních poupat a na konci 
kvetení *.  Neaplikovat v dobĕ kvetení. Lze aplikovat 1 l/ha po 
sklizni dokud je listová plocha aktivní.   
Dávka vody: 200 až 1.000 l/ha. 
* U odrůd citlivých na rzivost aplikujte 6 týdnů po odkvětu. 
Kukuřice: 0,3- 1 l/ha ve stádiu od 3 do 8 listů. V případĕ silného 
deficitu opakovat stejnou dávku po 10 až 14 dnech.   
Dávka vody: 50 až 200 l/ha.  
Mák: 0,3-0,5 l/ha ve fázi od 6 do 8 listů.  
Dávka vody: 50 až 200 l/ha. 
Třešně, Slivoně, Meruňky, Broskve: Aplikace 1 l/ha ve fázi 
růžového/bílého poupěte. Aplikace 1l/ha na podzim dokud je 
listová plocha aktivní. Dávka vody: 500 až 1000 l/ha. 

SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií, mimo dosah dětí a dobytka.
Chraňte před mrazem a jinými klimatickými extrémy (např. teploty nad 40°C).

UPOZORNĚNÍ
Produkt je určen k použití pouze pro chráněné plodiny, které jsou specifikovány na
seznamu. Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle
vysychající půdu, na extrémně pomalu schnoucí půdu, za mrazu, za deště nebo při
očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné
ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a
zařízení.

TANK MIX / KOMBINACE
Pečlivě si pročtěte VŠECHNY etikety a přesně dodržujte instrukce pro použití a rady
o tom, zda by produkt(y) měl(y) být kombinován(y) s ostatními látkami. Různé látky,
které nepodléhají kontrole ze strany společnosti Yara, mohou ovlivnit účinnost
kombinovaných produktů, a proto se případné kombinace s jinými látkami provádějí
výhradně na zodpovědnost konečného uživatele. Pokud budete používat
nevyzkoušené kombinace produktů, doporučujeme vám nejprve použít tuto
kombinaci v omezeném rozsahu (na zkoušku). Před aplikací kombinovaných
produktů byste vy nebo váš poradce měli navštívit stránky www.tankmix.com, kde
jsou uvedeny důležité informace; případně kontraktujte Yara pro specifické rady.

POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TÉTO ETIKETĚ
Při zapnutém míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří
čtvrtin naplněné nádrže.  Doplňte vodou a aplikujte při zapnutém míchání.

POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI
VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TEJTO ETIKETE
Pri zapnutom miešaní prepláchnite produkt cez horný filter prúdom vody do z troch
štvrtín naplnenej nádrže. Doplňte vodou a aplikujte pri zapnutom miešaní.

TANK MIX / KOMBINÁCIE
Prečítajte pozorne všetky príbalové letáky a striktne dodržujte inštrukcie v nich
uvedené, hlavne či je možné prípravky miešať s inými. Veľa premenlivých faktorov,
ktoré sú mimo kontrolu Yara Agri môže ovplyvniť účinnosť tankmixov a preto
miešanie prípravkov je na vlastné riziko užívateľa. Doporučujeme overiť či tankmix
nemá negatívne účinky na plodinu na malej ploche plodiny. Pred miešaním s inými
prípravkami zistite dôležité informácie na www.tankmix.com alebo kontaktujte Yara
Agri pre špecifické doporučenie.

UPOZORNENIE
Produkt je určený k použitiu iba pre chránené plodiny, ktoré sú špecifikované na
zozname. Neaplikujte v extrémnych klimatických podmienkach, ako sú vysoké
teploty, rýchle alebo naopak extrémne dlhé osychanie pôdy, za mrazov, dažďa,
alebo pokiaľ sa dajú uvedené javy očakávať. Pri manipulácii s koncentrátom
pracujte v rukaviciach a s tvárovým štítom. Pred a po použití očistite použité
nástroje a zariadenie.

SKLADOVANIE
Uchovávajte v suchom a chladnom sklade mimo dosah detí a zvierat, oddelene od
potravín, nápojov a krmív. Chráňte pred mrazom a ostatnými klimatickými
extrémami (napr. teploty nad 40°C).

DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE A TERMÍN APLIKÁCIE: 
Obiloviny: 0,5 l/ha od štádia 2 listov do nahmatania 2. kolienka 
(Zadok´s G.S 12 až 31), v prípade stredného až veľkého deficitu 
opakovať jeden až dvakrát v intervale 10 až 14 dní. Dávka vody: 
50 až 200 l/ha. U ozimín je veľmi výhodná aplikácia pred zimnou 
dormanciou. 
Jablone: 1 l/ha v štádiu kvetných pukov a na konci kvitnutia*. 
Neaplikovať v dobe kvitnutia. Je možné aplikovať 1 l/ha po zbere 
pokiaľ je listová plocha aktívna.   Dávka vody 200 až 1000 l/ha. 
*U odrôd citlivých na hrdzavitosť oddialiť prvú aplikáciu až na 6 
týždňov po kvitnutí. 
Kukurica: 0,3 – 1 l/ha v štádiu od 3 do 8 listov. V prípade silného 
deficitu opakovať rovnakou dávkou po 10 – 14 dňoch.  
Dávka vody: 50 až 200 l/ha. 
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PODMIENKY PREDAJA, LIMITOVANÁ ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA
ŠKODY
Spoločnosť Yara garantuje, že obsah neporušeného balenia sa zhoduje s
chemickým zložením uvedeným na tejto etikete. Pokyny na tejto etikete musia byť
starostlivo dodržované a vychádzajú z vierohodných skúšok. Keďže výskyt
neobvyklých klimatických podmienok, stav pôdy a použitie tohto produktu sú úplne
mimo kontrolu a vplyv spoločnosti Yara, nie je poskytovaná žiadna záruka, ani
výslovná ani automatická, na výsledky použitia produktu a zodpovednosť zo strany
spoločnosti Yara nesmie v žiadnom prípade prekročiť cenu použitého produktu.
Kupujúci preto preberá všetky riziká vyplývajúce zo skladovania, používania či
aplikácie produktu. Tovar je predávaný v súlade so štandardnými predajnými
podmienkami spoločnosti Yara. (Tieto podmienky sú k dispozícii na vyžiadanie).
Používaním produktu sa kupujúci zaväzuje k súhlasu s týmito Predajnými
podmienkami.

OBCHODNÍ PODMÍNKY – OMEZENÁ ZÁRUKA A ZODPOVĚDNOST
Společnost Yara zaručuje, že produkt v neotevřené nádobě je v souladu s
chemickým popisem uvedeným na této etiketě. Zásady uvedené na této etiketě je
potřeba pečlivě dodržovat. Tyto zásady byly vypracovány na základě zkoušek, a
proto by měly být spolehlivé. Jelikož výskyt neobvyklých klimatických podmínek,
stav půdy a užití tohoto produktu jsou zcela mimo kontrolu a vliv společnosti Yara,
není poskytována žádná záruka, ani výslovná, ani automatická, na výsledky použití
produktu, a zodpovědnost ze strany společnosti Yara nesmí v žádném případě
překročit cenu použitého produktu. Kupující proto přebírá veškerá rizika vyplývající
ze skladování, používání či aplikace produktu. Zboží je prodáváno v souladu se
standardními Prodejními podmínkami společnosti Yara. (tyto Podmínky jsou k
dispozici na vyžádání). Používáním produktu se kupující zavazuje k souhlasu s
těmito Prodejními podmínkami.
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