
Příbalový leták 
UPOZORNĚNÍ 

Před použitím tohoto produktu důkladně pročtěte příbalový leták 
 

YaraVita Zintrac 700 
 

Formulované hnojivo na list pro odstranění nedostaku zinku 
 
 

HNOJIVO ES 

Typ hnojiva: E.1.7. 7f Suspenze zinkového hnojiva (oxid zinečnatý) 
 
 
 

Deklarovaný obsah: 

Zinek (Zn) celkový                      40 % = 700 g/l 

 
 

Čistá hmotnost: 8,67 kg 

 

Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003): 

YARA Agri Czech Republic s.r.o., Dušní 10, 110 00 Praha 1, IČ: 45805709 

 
Používat jen v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování. 
 
Původ hnojiva:  Yara UK, Pocklington, Velká Británie 
Telefonní číslo pro naléhavé situace: +420 228 882 830 

  
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE: 

 
Obiloviny: 0,5 l/ha od fáze 2. listu  do nahmatání 2. kolénka (Zadok´s 12 - 31). V případě 
středního až velkého deficitu opakovat jednou až dvakrát v intervalu 10 až 14 dní.  
U ozimů je velmi výhodná aplikace před zimní dormancí. 
Aplikace na praporcový list u  ječmene a pšenice 0,2 až 0,3 l/ha. 
Dávka vody: 50 - 200 l/ha. 
Jabloně: 1 l/ha ve stádiu květních poupat a na konci kvetení. Neaplikovat v době kvetení. Lze 
aplikovat 1 l/ha po sklizni, dokud je listová plocha aktivní. 
Dávka vody 200 až 1000 l/ha. 
Kukuřice: 0,3 až 1 l ve stádiu od 3 do 8 listů. V případě silného deficitu opakovat stejnou dávku 
po 10 – 14 dnech. 
Mák: 0,5 l ve stádiu 6 – 8 listů. 
Dávka vody: 200 l/ha 
Chmel: 0,5 l až 1 l/ ha od poloviny května, v případě potřeby opkovat po třech týdnech 
Dávka vody: 500 až 1000 l/ha 
 
VŽDY DODRŽUJTE POKYNY NA TÉTO ETIKETĚ. 
Před otevřením kanystru vždy obsah  pečlivě protřepte! YaraVita ZINTRAC 700 je suspenzní hnojivo 
s vysokou koncentrací živiny. 
Při zapnutém míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin naplněné 
nádrže. Doplňte vodou a aplikujte při zapnutém míchání.   



 
TANK MIX / KOMBINACE 
Pečlivě 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 
kontaktujte Yara pro specifické rady.  
 
UPOZORNĚNÍ 
Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně 
pomalu vysychající půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. 
Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení. 
 
SKLADOVÁNÍ  
Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií mimo dosah dětí a zvířat. Chraňte před mrazem 
a jinými klimatickými extrémy (např. teploty nad 40 °C).  
S použitými obaly nakládejte dle příslušných předpisů. Hnojivo a jeho zbytky nesmí znečistit vodní 
zdroje včetně povrchových vod. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy 
veřejného přepravce. Nepodléhá předpisu ADR/RID. 
 
POKYNY PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Při manipulaci s produktem používejte  vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. 
Bezpečnostní list na adrese https://www.yaraagri.cz/vyziva-rostlin/bezpecnost/bezpecnostni-listy/ 

 

 
 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY najdete na adrese: 
https://www.yaraagri.cz/siteassets/dokumenty/vop-yara.pdf/  
 
Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.  
Více na www.yaraagri.cz  
Obsah balení:  5 l 
 
Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a 
Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů. 
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