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Helāti

ŪDENĪ ŠĶĪSTOŠS CINKA HELĀTS. 

ĶĪMISKAIS SASTĀVS
saturs, % g/kg

Cinks (Zn), šķīstošs ūdenī 14,0 140

Cinka helāts (Zn), 100% EDTA 14,0 140

APRAKSTS
Tradecorp Zn ir ūdenī viegli šķīstošs un efektīvs cinka (Zn) helāts, 
100% EDTA. 
Tradecorp ražoto helātu priekšrocība ir šķīdība, blīvums, krāsa un 
helātu mikrogranulas formas viendabība. 
Tradecorp Zn ir piemērots visu kultūraugu, bet īpaši kukurūzas, tau-
riņziežu, pākšaugu un kartupeļu papildmēslošanai caur augsni, caur 
lapām vai lietošanai laistīšanas sistēmās. Mēslojumu lieto efektīva 
un ātra cinka trūkuma novēršanai vai profilaktiski, pirms redzamas 
trūkuma pazīmes.
Graudaugiem cinks ir nepieciešams cerošanas un 4-6 lapu attīstības 
stadijās. Mēslojumu ieteicams lietot kopā ar šķidrajiem slāpekļa 
mēslojumiem KAS, citiem mēslošanas līdzekļiem un augu aizsardzī-
bas līdzekļiem.

tradecorp® Zn

Darbīgā viela: cinka helāts (Zn-EDTA)
Forma: šķīstošas mikrogranulas
Klasifikācija: EK mēslojums
Krāsa: balta
Šķīdība 200 g/l
pH stabilitāte: 4-9
1 proc. šķīduma pH līmenis: 6,5
1 proc. šķīduma blīvums: 0,7 g/cm3

IEPAKOJUMS:

15 kg
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LIETOŠANAS IETEIKUMI
KULTŪRAUGI DEVA LIETOŠANA

Smidzināšanai uz lapām
Graudaugi, iesala mieži 0,5-1,5 kg/ha ieteicams lietot 1-2 reizes augu agrīnās attīstības stadijās ar 7-10 

dienu intervālu, ieteicams jaukt ar mangānu saturošiem mēsloju-
miem, piemēram, Tradecorp Zn 0,3 kg/ha + Tradecorp Mn 0,3 
kg/ha. Pirmo smidzināšanu veic cerošanas stadijā kopā ar herbicīdu, 
bet otro - 1.-2. mezgla attīstības stadijā kopā ar fungicīdu vai augu 
augšanas regulatoru;

Kukurūza 1,0-2,0 kg/ha ieteicams smidzināt uz augsnes vai lapām 4-6 lapu attīstības stadijā. 
Ieteicams lietot kopā ar herbicīdiem.

TRADECORP Zn IETEICAMS LIETOT ŠĀDOS GADĪJUMOS:
■■ efektīvai cinka deficīta novēršanai visiem kultūraugiem; 
■■ nukleīnskābju sintēzei (šūnu dalīšanās procesiem);
■■ aktīvas fotosintēzes un fermentu darbības nodrošināšanai;
■■ efektīvai slāpekļa uzņemšanai; 
■■ auksīnu (augu hormonu) vielmaiņai;
■■ ražas kvantitātei un kvalitātei;
■■ miežiem iesala ekstrakta veidošanai.

Tvertnes maisījuma sagatavošana: savienojams ar vairākumu pesticīdu un dažādiem mēslošanas 
līdzekļiem, tostarp arī ar citiem Tradecorp EDTA helatizētiem mēslojumiem: Tradecorp Mn, Tradecorp AZ u. c. 
Nav ieteicams jaukt ar izteikti skābiem (pH <4) preparātiem, minerāleļļām, sēru, organiskajiem vara savienoju-
miem. Nejaukt ar Aton Ca, Aton Fe. Pirms jaukšanas ieteicams veikt saderības testu.

Piezīme: Ieteicamais darba šķidruma daudzums 200-400 l/ha.


