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P102 Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
P270 Nevalgyti, negerti ir nerūkyti, kai 
 naudojamas šis produktas.

SUDĖTIS
14% chelatizuoto (EDTA) vandenyje tirpaus 
cinko (Zn).  
pH intervalas, kuriame užtikrinamas chelatinės  
frakcijos stabilumas: 4-9.

SAVYBĖS
GO-Chelate Zn yra cinko trąša, skirta panaikinti šio el-
emento trūkumą augaluose bei subalansuoti jo kiekį 
dirvožemyje. GO-Chelate Zn tinka visoms kultūroms.

NORMOS IR REKOMENDACIJOS
Grūdinės kultūros (kviečiai, miežiai, rugiai): 3 kg/ha (per 1-2 
kartus). Naudoti nuo 5-6  lapelių tarpsnio. Kartoti kas 10 
dienų.
Rapsai: 3-6 kg/ha (per 1-2 kartus). Naudoti nuo 4-6  
lapelių tarpsnio. Kartoti kas 10-14 dienų.
Kukurūzai pašarui: 3 kg/ha (per 1-2 kartus). Naudoti nuo 
5-6  lapelių tarpsnio. Kartoti kas 10 dienų.
Žirniai ir pupos: 3-6 kg/ha (per 2-4 kartus). Naudoti nuo 
augimo pradžios.
Bulvės: 4-8 kg/ha (paskirstyti per 2-4 kartus). Naudoti 
nuo augimo pradžios.

SUDERINAMUMAS:
GO-Chelate Zn gali būti maišomas su dauguma pesticidų 
ir trąšų, dažniausiai naudojamų žemės ūkyje, išskyrus 
produktus, kuriuose yra mineralinių aliejų ar vario. Sud-
erinamumo testai yra rekomenduojami prieš naudojant 
GO-Chelate Zn su kitais produktais.  Naudoti tik esant 
poreikiui.  Neviršyti rekomenduojamų normų.

LAIKYMO SĄLYGOS
Laikykite 5°C-35°C temperatūroje, sausoje ir gerai ventili-
uojamoje aplinkoje.

PASTABA: 
Nurodytos normos yra rekomendacinio pobūdžio. 
Produkto naudotojas gali šias normas koreguoti, 
atsižvelgdamas į dirvožemio tipą ar augalų išsivystymo 
tarpsnį.
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ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Mūsų produktai yra aukštos kokybės ir mes tikime, kad jie tinka naudoti taip, kaip nurodyta, bet kadangi negalime 
kontroliuoti jų maišymo, naudojimo ar oro sąlygų naudojimo metu ir po jo, jokios sąlygos ir garantijos negalioja 
dėl kokybės ar tinkamumo ir nėra atsakoma už žalą ar sužeidimus, atsiradusius dėl laikymo ar naudojimo. 
Nebus atsakoma už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl produktų naudojimo instrukcijų nesilai-
kymo. SAUGOS DUOMENŲ LAPAS: saugos duomenų lapas suteikiamas pagal prašymą. 
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