Etiketa
Obchodný názov výrobku: Wuxal Amino
Výrobca: AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG Heerdter Landstraße 199, D-40549, Düsseldorf,
Nemecko
Distribútor pre SR: Agro Aliance SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, tel: 046 / 54 00 501
Chemické a fyzikálne vlastnosti výrobku:
Chemické zloženie:
- Obsah dusíka ako N
9,0 % hmot (113 g/l)
- organický dusík
9,0 % hmot (113 g/l)
- Celkový obsah aminokyselín
60,8 % hmot. (766 g/l)
Vyrobený z vedľajších produktov živočíšneho pôvodu (materiál 3. Kategórie) technológiou podľa
nariadenia (ES) č. 1069/2009.
Obsah rizikových látok neprekračuje limity platné v Nemecku:
Rozsah a spôsob použitia:
Organický dusík je získaný z prírodných peptidov a voľných aminokyselín.
Wuxal Amino je novo vyvinutý kvapalný organický biostimulant pre rýchlu revitalizáciu rastlín
sužovaných stresom. Wuxal Amino je organický biostimulant a obsahuje 9 % organicky viazaného
dusíka, ktorý je plne využiteľný rastlinami. Wuxal Amino obsahuje aminokyseliny (766 g/l) ako aj
polypeptidy. Obsahuje najmä prolín, alanín, glycín, treonín a množstvo rôznych iných aminokyselín.
Pre extrémne vysokú priľnavosť ako aj zmáčaciu schopnosť je Wuxal Amino schopný stabilizovať
alebo dokonca zvyšovať účinnosť pesticídov. Wuxal Amino má byť používaný v prvom rade pre listové
hnojenie, ale môže byť tak isto používaný na kvapkovú závlahu.
Dávkovanie:
plodina
Jadroviny

Kôstkoviny
Čerešne

dávka
2 l/ha
3 l/ha
3 l/ha
5 l/ha
3 - 5 l/ha
5 l/ha

Slivky

3 l/ha
3 l/ha
5 - 10 l/ha (1%)

Jahody

3 l/ha

Zelenina

3 - 5 l/ha

poznámka
3 aplikácie
- v štádiu zeleného púčika.
- kvety v štádiu "balónu" pred kvitnutím
- začiatok kvitnutia
1 aplikácia po zbere
3 aplikácie
- pred kvitnutím
- po opade kvetných lupienkov
4 aplikácie
- plody sa sfarbujú do žlta
- plody sa sfarbujú do červena
4 aplikácie
proti šárkové ošetrenie (plum pox virus) v čase
opadu kvetných lupienkov a v 30 dňových
intervaloch.
4 aplikácie
po výsadbe v aplikácii spolu s prípravkami proti
sivej hnilobe
3 - 4 aplikácie
2 - 3 týždne po výsadbe alebo po vzídení resp.

Vinič
Škôlky

3 5 l/ha
250 - 300 ml/ 100 l vody

Skleníky/fóliovníky
Cukrová repa

200 - 250 ml/ 100 l vody
2 - 3 l/ha

opakovať v 14 dňových intervaloch
3 - 4 aplikácie pred a po kvitnutí
aplikovať podľa aktuálnej potreby v čase
rozmnožovania odrezkami
3 - 5 aplikácií v štádiách nízkych nárokov na výživu
3 aplikácie v aplikácii spolu s postemergentými

Zemiaky
Obilniny

2 - 3 l/ha
2 - 3 l/ha

3 aplikácie v aplikácii spolu s postemergentými
2 - 3 aplikácie v aplikácii spolu s fungicídmi

Miešanie / príprava aplikačné zmesi: Odporúčané dávkovanie:
Aj keď Wuxal Amino je kompatibilný s väčšinou bežne používaných pesticídov, odporúčame
vykonať test miešateľnosti, najmä keď zmes pripravujete prvýkrát.
Nemiešajte s prípravkami obsahujúcimi meď. Po celú dobu plnenia nádrže aplikačného
zariadenia dodržujte nasledujúci postup.
1. naplňte nádrž do 2/3 objemu vodou,
2. zapnite miešacie zariadenie,
3. pridajte Wuxal Amino,
4. ak je to potrebné pridajte ďalšie produkty značky Wuxal,
5. ak je to potrebné pridajte pesticídy,
6. doplňte nádrž vodou,
7. pripravenú zmes bezodkladne aplikujte.
Aplikácia:
Aby ste dosiahli zlepšenie účinku listovej aplikácie, vykonajte ju v skorých ranných hodinách,
skoro večer alebo pri oblačnom počasí.
Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:
Dodržiavať bežné zásady osobnej hygieny a bezpečnosti pri práci. Pri práci nejedzte, nepite
a nefajčite. Používajte ochranné rukavice. Po ukončení práce si umyte ruky vodou a mydlom.
Podmienky skladovania:
Skladujte oddelene na suchých dobre vetrateľných miestach v neporušených originálnych
uzatvorených obaloch pri teplote nad +5°C až do +40°C a oddelene od potravín, krmív
a dezinfekčných prostriedkov. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Objem obalu: 20 litrov
Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby v originálnom, pôvodne zatvorenom obale.
Dátum výroby, číslo výrobnej šarže: uvedené na obale

Wuxal Amino môže byť používaný v ekologickom poľnohospodárstve podľa Nariadenia Rady (ES) č.
834/2007 a Nariadení Komisie (ES) č. 889/2008 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických
výrobkov. Pri používaní v ekologickom poľnohospodárstve neaplikujte na jedlé časti plodín.

