
b i o t e c h n o l ó g i a

Engedély tulajdonosa, gyártja, kiszereli és forgalomba hozza:

CORAX-BIONER BIOTECHNOLÓGIAI  ZRT.
1119 Budapest, Etele út 57.
corax-bioner@t-online.hu

www.corax-bioner.hu

A változó körülmények miatt bármilyen kombináció elkészítését megelőzően 
minden esetben javasolt előzetes keverési próba elvégzése. A legjobb 
hatékonyság érdekében a kezeléseket borongós, kora reggeli vagy késő délutáni 
időszakban javasolt elvégezni. Kerülendő a kezelés, 25°C fok feletti, napsütötte 
időszakban.

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök  
újra felhasználása tilos!

VOLIGOP®VOLIGOP®
Cink

Gyártási idő, szám: lásd a csomagoláson   (év/hónap/nap)
Nettó tartalom:  5 liter 
Bejelentésszám NÉBIH:  04.2/7478-2/2016

Tápanyagtartalom m/m% m/v% g/l

Cink  (Zn, szulfát) 7,0 8,7 87

pH 3,0 - 3,5

EK OLDAT MŰTRÁGYA
Felhasználható az ökológiai gazdálkodásban  

a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. igazolása szerint.



VOLIGOP
BIO VOLIGOP® Cink – Egyetlen mikroelemet tartalmazó műtrágyák - Cink (E.1.7E)

Figyelmeztetés: Veszély  
Kiegészítő veszélyességi információk: 
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H400 Nagyon mérgező az vízi élővilágra.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét 
 vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P280 Szemvédő használata kötelező.
P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés 
  vízzel.  
 Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen  
 megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz vagy orvoshoz.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
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Javasolt alkalmazás: 
Általában valamennyi kultúrában 0,5-1,5% töménységben; 
kiskertekben 5-15 ml tömény termék/1 liter víz vagy 50-150 ml 
tömény termék/10 liter víz. 

A készítmény eltarthatósága:
Eredeti zárt csomagolásban, fedett, száraz, hűvös, szigorúan 
fagymentes helyen 2 év. 

Felhasználható: 
Nátrium- és klórmentes műtrágya.
A cink a növények számára nélkülözhetetlen mikroelem. A cink-
hiány pótlásának elmaradása esetén a sejtosztódás  
befolyásolásán keresztül a vegetatív szervek károsodása mellett, 
a generatív szervek fejlődése is károsodik.
A talajban inkább felvehetetlen formában található; foszfor és 
kalcium túladagolásánál romlik a felvétele. Cinkhiány alakulhat 
ki a homokos, lúgos, hideg, aszályos vagy túl nedves talajokon. 
Meszes talajokon lehet számítani leginkább a túlzott foszfor 
gerjesztette – ellentétes hatásból fakadó – cink hiányra. A 
készítmény, ként is tartalmaz.
A cinkhiány a legelterjedtebb mikroelem hiány, amely akár 
20%-os termésveszteséget is okozhat még az előtt, hogy 
bármilyen látható hiánytünetek észlelnénk.
A kukorica, len, bab, cukorrépa, burgonya, paradicsom, lucerna, 
jelentős vagy közepes termésveszteséggel válaszol a hiányos 
cink ellátottságra. Alkalmazásával a repcében jelentős gyökér-
tömeg növekedés érhető el; a gyökerek mélyebbre hatolnak, 
így a száraz periódusokat is jobban átvészeli a repce. Használata 
javasolt a hagymafélékben, a mákban, a zöldségfélékben 
valamint a díszfák és örökzöldek hajtásnövekedés fokozására. 
Mangántúlsúlyos, de jó ellátottság talajon a cinkfelvétel gátolt, 
ezért ez esetben a cink lombtrágyázás elvégzése kifejezetten 
indokolt.

A cink a gyümölcsösök (csonthéjasok, – szilvában nem 

javasolt – almafélék, héjasok, bogyósok) termésnövekedés 
szabályozója, hiánya ágelhalást, gyenge virágzást és rossz 
termésképzést eredményez. A cink a csemegeszőlők, és a 
bórszőlők magképzésének meghatározó eleme is (a bórral 
együtt), hatására hatásosabbá válik a fotoszintézis és növekszik 
a termés mennyisége.


