
ZEAL 
Špeciálny biostimulátor pre osivovú kukuricu s obsahom extraktu z morských rias a tekutej zmesi 
mikroživín Molybdén (Mo) + zinok (Zn). 
  
Chelatovaný zinok (Zn) s EDTA 
 
Obsahuje aj fosfor (8,5 % P2O5). ZEAL je vyrobený na základe unikátnej a patentovanej 
technológie PhysioActivator™. 
 
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. 
 
Zloženie:  
molybdén (Mo) rozpustný vo vode 0,02 % 
zinok (Zn) rozpustný vo vode 1,98 % 
GA 142 filtrát morských rias  
 
Stabilita chelatovanej frakcie v rozmedzí pH 3,64 – 4,14 
 
Výrobca: 
Laboratories Goëmar S.A.S., Parc Technopolitain Atalante, CS41908, 35435 Saint Malo – 
Francúzsko, Tel.: +33 2 99 19 19 19, http://www.goemar.com 
 
Distribútor pre SR: 
Arysta LifeScience Slovakia s.r.o., Komárňanská ulica 16, 940 76 Nové Zámky 
 
Výrobok bol vzájomne uznaný v SR pod číslom: 758 
 
Oblasť použitia Termíny Počet ošetrení Dávky 
osivová kukurica v štádiu 4 – 8 listov 1 2 l/ha 
kukurica (na zrno a siláž) v štádiu 4 – 8 listov 1 2 l/ha 
cukrová kukurica  v štádiu 4 – 8 listov  1 – 2 2 l/ha 

 
Zeal urýchľuje prírastok biomasy v počiatočnej fáze pestovania kukurice, a to v nadzemnej časti 
aj v koreňoch. Zaisťuje optimálnu výživu rastlín a dobrú vitalitu vo fáze predchádzajúcej 
kvitnutiu, ktorá rozhoduje o veľkosti budúceho výnosu a kvality osivovej kukurice. 
 
Zeal sa používa ako vodný roztok aplikovaný pomocou postrekovačov používaných na ochranu 
rastlín, optimálne technikou drobných kvapôčok. 
 
V prípade použitia v zmesi pridajte výrobok do nádoby ako poslednú zložku (za miešania). 
 
V prípade použitia spolu s herbicídmi dodržujte nasledujúce odporúčania: 

− nepoužívajte spolu s herbicídmi v skoršej fáze než 4 listy kukurice, 
− nepoužívajte v zmesi obsahujúcej 4 alebo viac účinných látok herbicídnych prípravkov, 
− v prípade použitia spolu s herbicídmi obsahujúcimi bromoxynil neprekročte dávku 120 g 

bromoxynilu/ha, 

http://www.goemar.com/


− vo fáze do 6 pravých listov kukurice v prípade použitia spolu s herbicídmi obsahujúcimi 
dicambu neprekročte dávku 300 g dicamby/ha, ak je dicamba jedinou účinnou látkou s 
herbicídnym účinkom v zmesi, alebo 200 g dicamby/ha, pokiaľ zmes obsahuje aj iné 
účinné látky herbicídov, 

− vo fáze nad 6 pravých listov kukurice v prípade použitia spolu s herbicídmi obsahujúcimi 
dicambu neprekročte dávku 100 g dicamby/ha, 

− nepoužívajte spolu s herbicídmi aplikovanými vo vyšších dávkach odporúčaných na 
elimináciu staršieho, menej citlivého zaburinenia. 

 
Preventívne opatrenia:  
Používajte len v opodstatnených prípadoch. Neprekračujte 
odporúčané dávky. 
 
Prvá pomoc 
Kontakt s očami:  Okamžite oplachujte veľkým množstvom vody po dobu 15 minút. 
    V prípade pretrvávajúceho podráždenia sa poraďte s očným 
lekárom. 
Kontakt s pokožkou:  Vyzlečte si špinavý odev. 
    Okamžite poriadne umývajte čistou vodou po dobu 15 minút. 
Požitie:    Ústa si vypláchnite vodou. 
V závislosti od požitého množstva vyhľadajte lekársku pomoc, ukážte túto kartu bezpečnostných 
údajov, prípadne štítok. 
Vdýchnutie:   Výrobku sa to netýka (tekutina). 
Odíďte z kontaminovanej oblasti a presuňte sa na čerstvý vzduch. 
Pri požití konzultovať s Toxikologickým informačným centrom v  Bratislave (číslo tel: 02-54 77 
41 66). 
 
Podmienky skladovania 
Skladujte pri teplote od 10 °C do 30 °C. 
Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch, v  suchých a dobre vetrateľných skladoch. 
Oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od 
týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. 
 
Pokyny pre bezpečnosť 
Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný 
odev, zásteru, ochranný štít na tvár resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové 
topánky. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu. 
Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou 
a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a 
vniknutiu prípravku do očí! 
Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a v tom prípade v smere po vetre od 
pracujúcich. Postrekom sa nesmú zasiahnuť susedné plodiny! 
S vodou tvorí emulziu. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, 
hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmľovania, a 
to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie 



a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody. Pri zásahu proti požiaru použite izolačné 
dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín! 
 
Po skončení práce neutralizujte zvyšky postrekovej kvapaliny prípravkom AGROCLEAN®, 
ktorým zároveň dokonale vyčistite postrekovacie zariadenie. Následne ho vypláchnite čistou 
vodou! 
 
Zneškodnenie obalov a zvyškov 
Prázdne obaly od prípravku po dôkladnom vypláchnutí a znehodnotení odovzdajte do zberu na 
recykláciu, alebo zabezpečte ich spálenie v schválenej spaľovni. Rovnakým spôsobom zneškodnite 
nepoužiteľné zvyšky prípravku. Prípadné zvyšky postrekovej kvapaliny alebo oplachové vody 
vylejte do plytkej brázdy na ošetrenom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje vôd podzemných, 
ani recipienty vôd povrchových. 
Po skončení práce neutralizujte zvyšky postrekovej kvapaliny prípravkom AGROCLEAN®, 
ktorým zároveň dokonale vyčistite postrekovacie zariadenie. Následne ho vypláchnite čistou 
vodou! 
Použité aplikačné zariadenie, pomocné nádoby a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 
roztokom prípravku AGROCLEAN®  a opláchnite  vodou. 
 
Doba použiteľnosti hnojiva – 3 roky 
 
Podmienky predaja - obmedzená záruka a obmedzenie zodpovednosti. 
Spoločnosť Goëmar zaručuje, že prípravok v neotvorenej nádobe spĺňa podmienky chemického 
zloženia uvedeného na tejto etikete. Pokyny pre aplikáciu uvedené na tejto etikete sú založené na 
testoch považovaných za spoľahlivé a musia byť riadne dodržané. Nakoľko sa môžu vyskytnúť 
nezvyčajné pôdne podmienky resp. počasie v spojení s použitím tohto prípravku, ktoré sú mimo 
kontroly výrobcu, nie je možné v takýchto prípadoch poskytnúť garanciu účinku prípravku ani 
dosiahnutých výsledkov a za žiadnych okolností zodpovednosť spoločnosti Goëmar® 
nepresiahne cenu použitého prípravku. Kupujúci musí vziať do úvahy všetky riziká spojené so 
skladovaním, použitím alebo aplikáciou tohto prípravku. Tovar je predmetom predaja za 
štandardných podmienok pre obchodovanie výrobcu dostupnými na požiadanie. Použitie 
prípravku predpokladá, že kupujúci akceptuje tieto podmienky pre predaj 


