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WuXaL® sus kaLcium
Špeciálne vysoko koncentrované suspenzné hnojivo s vysokým obsahom vápnika, 
obsahuje dusík, horčík a plne chelatizované stopové prvky . je určené pre aplikáciu 
v ovocinárstve, zeleninárstve a vinohradníctve .

zloženie: celkový N 10,0 % (160 g.l-1)  (dusičnanový 8,5 %, močovinový 1,3 %, amónny 0,2 %)  
 Cao 15 % (240 g.l-1) 
 Mgo 2 % (32 g.l-1) 
 B 0,05 % (0,8 g.l-1), Cu 0,04 % (0,64 g.l-1), Fe 0,05 % (0,8 g.l-1), Mn 0,1 % (1,6 g.l-1)
 Mo 0,001 % (0,016 g.l-1), Zn 0,02 % (0,32 g.l-1)
 katióny Fe, Cu, Mn, Zn sú v cheláte s EDTA

sPÔsob a rozsah Použitia

uplatnenie nachádza predovšetkým v ovocných výsadbách, viniči, zelenine a okrasných  
rastlinách, v plodinách so zvýšenými nárokmi na vápnik. optimálne množstvo vápnika má 
priaznivý vplyv na pevnosť bunkových stien, reguláciu príjmu ostatných živín, ovplyvňuje celý 
rad fyziologických procesov v rastlinách. V porovnaní s bežne používanými roztokmi CaCl2 je 
WuXAL® SuS KALCIuM vďaka optimálnemu pH veľmi dobre prijímaný rastlinami.

odPorÚČania Pre aPLikáciu

PLodina
dávka
l .ha-1 aPLikácia

jadroviny
3-4 l (menej náchylné 

odrody), 
6 l (viac náchylné odrody)

3x za sezónu. Začať po odkvitnutí, 
potom prejsť na Wuxal® Aminocal.

kôstkoviny 5-6 l
3-4x za sezónu. 6-8 týždňov pred 
zberom po cca 10 dňoch.

vinič 4-5 l
2-3x za sezónu. Po odkvitnutí. Aplikácia 
súčasne s pesticídmi.

jahody 6 l súčasne s fungicídmi proti botrytíde.

paradajky a paprika

3-6 l (voľné 
priestranstvo), 

0,1-0,4 % (pod fóliou či 
sklom)

prvý krát 10 dní po nasadení plodov až 
do doby tesne pred zberom 
v 7-10 dňových intervaloch.

uhorky 0,3-0,5 %
prvý krát krátko po nasadení plodov, 
opakovať po 14 tich dňoch.

šalát, čínska kapusta, 
karfiol

0,3-0,5 %
prvý krát krátko po vytvorení hlávky, 
opakovať 1x týždenne.

zeler, čakanka, 
ružičkový kel

0,3-0,5 %
jedna aplikácia 5-7 týždňov pred 
zberom.
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mieŠateĽnosť, PríPrava Postreku

Hnojivo je potrebné v obale najprv starostlivo rozmiešať a potom vliať cez sito do nádrže 
a spláchnuť vodou. Pri rozpúšťaní je potrebné udržiavať miešadlo neustále v činnosti. Hnojivo 
je možné rozmiešať s vodou priamo v obale či v pomocnej nádobe a následne vliať do nádrže. 
Potom sa za stáleho miešania doplní voda na stanovený objem. Pri príprave zmesí s pesticídmi 
sa do nádrže vždy vleje ako prvý Wuxal a až potom sa predpísaným postupom dávkuje 
príslušný pesticíd. 
Hnojivo je fyzikálne i chemicky miešateľné s fungicídmi aj insekticídmi, ktoré sú na trhu bežne 
dostupné, po konzultácii s ich výrobcami. Neodporúčame ho však používať v zmesi so silne 
alkalickými postrekmi typu Bordeauxskej zmesi, sírovápenatej zmesi alebo s polysulfidmi.
WuXAL® SuS KALCIuM neodporúčame miešať s horkou soľou WuXAL® BoRoN PLuS, 
WuXAL® oILSEED, WuXAL® SuPER a WuXAL® ToP P.

balenie: 10 l, 100 l
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