
BLADVOEDING

Een vloeibare bladmeststof met een uniek  
humuszuur-ligninecomplex wat zorgt voor  
zeer sterke opname en transport door de plant 

Zwavel (SO₃) 172 g/l 
Zink (Zn) 140 g/l

batchnr.: 
zie hals van de can5L

ZINIC
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omdoos 4 x 5L
batchnr.: zie hals van de can5L



kwaliteit beweegt ons!

GEBRUIKSAANWIJZING

PRODUCT
Zinic is een uniek geformuleerde 
mix van zink en zwavel aange-
vuld met natuurlijke zuren en 
toevoegingen voor een stabiele 
tankmix. Het zorgt voor een 
verbetering van het zinkgehalte 
om zodoende de vitaliteit van 
het gewas te verbeteren.

MENGEN
Houd het roermechanisme 
tijdens spuiten en mengen in 
werking. Vul 3⁄4 van de tank 
alvorens het product toe te voe-
gen. Container voor toevoeging 
goed schudden. Vul daarna de 
tank af. Zinic kan met de mees-
te gewasbeschermingsmiddelen 
worden gemengd. Vraag vooraf 
advies bij uw leverancier.

DOSERING
1-2 l/ha in 200 liter water per 
ha. Een herhaling kan nodig zijn 
indien een matig/ernstig tekort 
bekend is of middels monster-
onderzoek is vastgesteld.
Fruitteelt Groen/roze knopsta-
dium (1 tot 2 bespuitingen, 1 ltr 
per ha). Direct na de oogst (1 tot 
2 bespuitingen, 2 ltr per ha).
Granen Begin uitstoeling tot 
tweede knoop voelbaar. Indien 
het gewas voor de herfst is 
gezaaid, is toepassing voor de 
winterperiode aan te bevelen.
Maïs 3–8 bladstadium.

Aardappelen Vanaf een week 
na 100% opkomst.
Overige teelten In een vroeg 
groeistadium toepassen, waar-
bij er genoeg blad aanwezig is.

GEVARENAANDUIDINGEN
H318: Veroorzaakt ernstig 
oogletsel.
H410: Zeer giftig voor in het 
water levende organismen, met 
langdurige gevolgen.

SIGNAALWOORDEN
Gevaar.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
P264 - Na het werken met dit 
product handen grondig wassen.
P273 - Voorkom lozing in het 
milieu.

P280 - Beschermende hand-
schoenen/beschermende 
kleding /oogbescherming / 
gelaatsbescherming dragen.
P305+351+338 - BIJ CONTACT 
MET DE OGEN: voorzichtig 
afspoelen met water gedurende 
een aantal minuten; contact-
lenzen verwijderen, indien 
mogelijk; blijven spoelen.
P501 - Inhoud/verpakking 
afvoeren naar inzamelpunt voor 
gevaarlijk of bijzonder afval.

GEVAARLIJKE INGREDIËNTEN
ZINC SULPHATE

ZINIC

DISCLAIMER
Dit product is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing, de 
gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen. De op dit etiket beschreven eigenschappen en toepas-
singen van dit product, zijn gebaseerd op opgedane ervaringen bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing. 
Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste bij aanmaak van dit etiket bekende inzichten.

Veel factoren buiten de invloed van Holland Fyto, zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepas-
sing, de teeltwijze, de dosering, de evt. toepassing in tankmix met andere producten, etc. kunnen de 
werking en effecten van het product op het gewas beïnvloeden. Daarom staat Holland Fyto niet in voor het 
bereiken van bepaalde resultaten en wijst zij alle aansprakelijkheid af voor enige schade voortvloeiend uit 
opslag, vervoer of gebruik van het product. Als er nog geen ervaring is opgedaan met het product in bijv. 
een bepaald gewas of ras, voer dan eerst een proefbespuiting uit, om bijvoorbeeld de verdraagzaamheid 
van het gewas of ras te testen.

Pas het product toe volgens goed landbouwkundig gebruik. Raadpleeg bij twijfel over een toepassing uw 
adviseur en/of leverancier. Verder zijn onze bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde Algemene Voor-
waarden van kracht op al onze verkoopovereenkomsten, en worden op verzoek toegezonden.

GHS05

GHS09
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