
SKUTECZNIE ZAPOBIEGA DEFICYTOM
EFEKTYWNIE UZUPEŁNIA NIEDOBORY
ELVITA CYNK to płynny nawóz mineralny o bardzo wysokiej zawartości i rozpuszczalności 
cynku zagwarantowanej dzięki innowacyjnej formule LSA.
Stosowanie ELVITA CYNK, dzięki specjalnie sformułowanej recepturze z dużą zawartością 
dostępnego cynku skompleksowanego lignosulfonianem amonu, prowadzi do:
- zapobiegania niedoborom cynku,
- uzupełniania deficytów przyswajalnego cynku,
- intensyfikacji wytwarzania chlorofilu i witamin z grupy B i grupy C, przyczyniając się do 
zwiększenia wydajności fotosyntezy,
- dodatkowej ochrony roślin przed utlenianiem spowodowanym dużym naświetleniem.

ZAKRES STOSOWANIA W UPRAWACH
ELVITA CYNK zalecana do stosowania w formie aplikacji dolistnej lub za pomocą 
systemu nawadniającego (fertygacji), szczególnie w przypadku dużego naświetlenia 
oraz stwierdzonego niedoboru cynku w okresie wzrostu wegetacyjnego.

SKŁAD: % w/w (równoważny % w/v przy 20°C)
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie………………………………….. 10% w/w (13,5% w/v)
Cynk (Zn) całkowity skompleksowany …………………………….. 10% w/w (13,5% w/v)

INSTRUKCJA STOSOWANIA:
- napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 2/3 objętości,
- włączyć mieszadło,
- wlewać stopniowo i powoli odmierzoną ilość nawozu, tak aby strumień wody pobierał 
go na bieżąco,
- po całkowitym rozpuszczeniu nawozu ELVITA CYNK (ok. 5-8 min) można dodać inne 
nawozy,
- uzupełnić zbiornik opryskiwacza wodą do pełna.
Opryski należy wykonywać w godzinach porannych, gdy nie występuje rosa 
lub w godzinach wieczornych. Nie wykonywać zabiegów przed spodziewanymi 
przymrozkami i w temperaturze poniżej 6°C oraz powyżej 25°C. Unikać oprysków 
podczas najgorętszych godzin dnia i przy nadmiernym nasłonecznieniu.

MIESZALNOŚĆ: ELVITA CYNK 
miesza się z najczęściej stosowanymi 
herbicydami i pestycydami  
w rolnictwie, z wyjątkiem produktów 
zawierających fosfor. W przypadku 
wrażliwych upraw należy najpierw 
przeprowadzić próby na kilku 
roślinach zanim przejdzie się do 
szerokiego zastosowania. Przy 
sporządzaniu pożywek do fertygacji 
nie mieszać nawozu ELVITA CYNK  
z nawozami zawierającymi wapń.
MAGAZYNOWANIE: Przechowywać 
w suchym i chłodnym miejscu,  
w temperaturze od 5°C do ok. +40°C. 
OSTRZEŻENIE: Unikać oprysków 
podczas najgorętszych godzin dnia. 
W przypadku wrażliwych roślin 
lub odmian nie używać w okresie 
kwitnienia.
UWAGI: Produkt przechowywać 
zamknięty, z dala od dzieci, zwierząt, 
żywności i pasz. W przypadku kontaktu 
z oczami natychmiast przemyć dużą 
ilością wody. Nie mogąc sprawdzić 
właściwego użycia produktu przez 
kupującego, możemy jedynie zapewnić 
jego doskonałą jakość.

NAWÓZ WE 
NAWOZY NIEORGANICZNE ZAWIERAJĄCE MIKROSKŁADNIKI POKARMOWE
CYNK SKOMPLEKSOWANY LS

Producent:
GREEN HAS ITALIA S.p.A. 
Corso Alba 85/89
12043 CANALE d’Alba (CN) -ITALY

Importer: GREEN ECO POLAND Sp. z o.o.
Ul. Gliniana 14, 97-300 Piotrków Trybunalski
e-mail: biuro@gep.org.pl
www.greenecopoland.pl

Dystrybutor:
Elvita Sp. z o.o.
78-627 Różewo
www.elvita.com.pl

UPRAWA Dawka w l/ha
(jednorazowa)

Ilość cieczy 
roboczej 

(l/ha)
TERMIN 

UPRAWY ROLNICZE

ZBOŻA 0,8-2 200-300
Jesień: Faza od 3 liści do momentu spoczynku 
zimowego.
Wiosna: Po ruszeniu wegetacji, w pełni krzewienia.

RZEPAK 0,75-1 200-300 Jesień: Faza 4-6 liści.
Wiosna: Po ruszeniu wegetacji.

KUKURYDZA 0,8-2 200-300 Faza 4-6 liści.
Faza 7-9 liści.

BURAKI CUKROWE 0,75-1 200-300 Faza 4-6 liści.
Przed zwarciem międzyrzędzi.

ZIEMNIAKI 0,75-1 300-400 Po ruszeniu wegetacji/pełnych wschodach, co 30 
dni (1-2 zabiegi).

SŁONECZNIK 0,75-1 200-300 Faza 4-6 liści.
UPRAWY SADOWNICZE

DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE 0,75-2 500-750 Po zbiorach owoców, przed opadnięciem liści.
Faza zielonego pąka.

JAGODNIKI
Truskawka, Malina, Borówka, 
Porzeczka

0,75-2 500-750
Faza od 4-6 liści.
Przed kwitnieniem.
Po zbiorach owoców, przed ścięciem liści.

UPRAWY WARZYWNICZE

WARZYWA 0,5-1 300-600
2-3 tygodnie po wysadzeniu w grunt, 
po siewie – faza 4 liścia.
W trakcie wegetacji, po 10-14 dniach od 
poprzedniego zabiegu.

ROŚLINY OZDOBNE

KWIATY I ROŚLINY OZDOBNE 0,75-1,25 300-500 Po 30 dniach od przesadzenia, co 12-15 dni 
(2-3 zabiegi).
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4A1L   1,35 kg
Objętość:

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.


