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Etiketa

WUXAL Ascofol

HNOJIVO ES
Typ hnojiva: E.2.4 Tekutá zmes mikroživín Bór (B), Mangán (Mn) (síran) a Zinok (Zn) (síran) pre listovú výživu
Obsah živín:
%
hmotnostné

živina

3,0 %

(B) bór 38,1 g/l

0,8 %

(Mn) mangán 10,1 g/l

0,5 %

(Zn) zinok 6,3 g/l

Čistá hmotnosť: 12,7 kg
Výrobca: AGLUKON, Spezialdünger GmbH & Co. KG; Heerdter Landstraße 199 - D-40549 Düsseldorf, Nemecko.
Telefón: +49 (0) 2 11/50 64 237
Konkrétne pokyny na použitie:
Suspenzné hnojivo obsahujúce zmes mikroživín. Suspenzná formulácia umožňuje ľahšiu manipuláciu v porovnaní s
práškovými výrobkami, ktoré nie sú ľahko rozpustné a bývajú hygroskopické. Wuxal Ascofol má stimulujúci vplyv na
rastliny, ktoré sa nachádzajú vo fyziologickom strese na začiatku ich rastu. Stimuluje skoré delenie buniek v plodoch
čím zlepšuje ich veľkosť. Vysoký obsah mikroživín pomáha pri tvorbe plodov. Wuxal Ascofol je vhodný pre zlepšenie
kvality pestovaných poľných a záhradníckych plodín, priesad ako aj na zníženie výpadku priesad po presadení. Vďaka
svojmu vyváženému zloženiu posilňuje odolnosť rastlín voči abiotickým stresovým faktorom a zlepšuje účinnosť
pesticídov.
Upozornenie: Používať iba ak je to uznané za nevyhnutné. Neprekročiť príslušné dávkovanie.
Objem balenia: 10 L
Dávkovanie a pokyny pre používanie:
plodina
Dávka
Pšenica ozimná
1,0 l/ha
1,0 l/ha
Kukurica siata
1,0 l/ha
1,0 l/ha
Repka olejná
2 – 2,5 l/ha
2 – 2,5 l/ha
Slnečnica ročná
2 – 2,5 l/ha
2 – 2,5 l/ha
Cukrová repa
1 – 2 l/ha
1 – 2 l/ha
Jadroviny
2,0 l/ha
2,0 l/ha
3,0 l/ha
3,0 l/ha
Kôstkoviny
3,0 l/ha
3,0 l/ha
4,0 l/ha
Jahody
3,0 l/ha
3,0 l/ha
3,0 l/ha
Vinič
3,0 l/ha
3,0 l/ha
3,0 l/ha
Rajčiak, zeleninová paprika,
2,5 l/ha
melón, baklažán, uhorka,
alebo 250
tekvica
ml/hl
Mrkva, cibuľa, pór, reďkovka
2,5 l/ha
1

poznámka
Skoré odnožovanie
Vlajkový list plne viditeľný
4 – 6 pravých listov
8 – 10 pravých listov
Začiatok predlžovania stonky
Objavenie sa prvých súkvetí
Začiatok otvárania kvetov
6 – 8 pravých listov
10 – 12 pravých listov
Začiatok kvitnutia
Plné kvitnutie
Koniec kvitnutia
Plody vo veľkosti 5-10 mm
Začiatok kvitnutia
Opad kvetných lupienkov
Po opade prvých plodov
Rast skoro na jar
Prvé kvety
Vytváranie prvých plodov
Štádium 5-6 listov
Pred kvitnutím
Vytvorenie prvých bobúľ/začiatok dozrievania
4 ošetrenia začínajúce pri kvitnutí prvých kvetov v 14
dňových intervaloch
2-3 týždne po vzídení
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2,5 l/ha
Predlžovací rast koreňov
2,5 l/ha
2 ošetrenia v 14 dňových intervaloch
Brokolica, karfiol, kapusta
3 l/ha
Štádium 4-6 prvých listov
3 l/ha
10-14 dní neskôr
3 l/ha
Tvorba hlávky
Špargľa
5 l/ha
14 dní po ukončení zberu
5 l/ha
Približne 3 týždne neskôr
Wuxal Ascofol môže byť aplikovaný postrekom spolu s pesticídmi ako aj kvapkovou závlahou/hnojivové závlahy.
Za účelom dosiahnutia požadovaného účinku listového hnojenia, aplikácia by mala byť vykonaná v skorých ranných
hodinách, v podvečer alebo pri zatiahnutej oblohe.
Miešateľnosť, príprava postreku:
Aj keď je Wuxal Ascofol kompatibilný s väčšinou bežne používaných pesticídov, odporúčame test miešateľnosti pri
jeho prvom použití v danej zmesi.
Počas plnenia nádrže, dodržujte nasledujúce poradie:
1. naplňte nádrž do 2/3 požadovaným množstvom vody,
2. spustite miešanie,
3. pridajte Wuxal Ascofol,
4. ak je to potrebné, pridajte ďalšie typy hnojív radu Wuxal,
5. ak je to potrebné, pridajú sa pesticídy,
6. doplňte nádrž s vodou,
7. okamžitej aplikujte.
Pokyny pre skladovanie a manipuláciu:
Chráňte pred mrazom, teplotami pod 0°C a nad +30°C, pred vlhkom a mechanickým poškodením. Zabezpečte aby pri
skladovaní nedochádzalo k častému striedaniu teplôt.
Produkt je potrebné skladovať v uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých zamknutých a chladných
skladoch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, kyselín, lúhov, olejov a horľavých látok a obalov od týchto látok.
Pred prvým prevádzkových ošetrením rastlín zmesou Wuxalu Ascofol s pesticídmi odporúčame overiť miešateľnosť
prípadne citlivosť kultúry k tejto zmesi na malej ploche v daných miestnych podmienkach.
Bezpečnostné opatrenia:
Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Znečistený pracovná odev okamžite vyzlečte. Po skončení práce si umyte
ruky a tvár. Ochrana dýchacích orgánov je potrebné proti aerosólom pri aplikácii. Používajte vhodné ochranné
rukavice a ochranné prostriedky na oči/tvár.
Prvá pomoc.
Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti, alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto
etikety alebo príbalového letáku.
Pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii:
Prerušte expozíciu, zabezpečte teplo a pokoj.
Pri zasiahnutí pokožky:
Okamžite vyzlečte znečistený odev. Miesta pokožky zasiahnuté hnojivom okamžite umyte dostatočným množstvom
vody a mydla.V prípade príznakov podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri zasiahnutí očí:
Pri otvorených viečkach vyplachujte najmä priestory pod viečkami čistou pokiaľ možno vlažnou tečúcou vodou. Ak
pretrvávajú príznaky (začervenanie, pálenie, pocit cudzieho telesa v oku) bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc
(zaistite odborné lekárske ošetrenie). Kontaktné šošovky pred ošetrením oka odstráňte a zlikvidujte. Kontaminované
kontaktné šošovky sa nesmú opätovne
Pri náhodnom požití:
Ústa vypláchnite vodou (len za predpokladu, že postihnutý je pri vedomí a nemá kŕče); nevyvolávajte zvracanie.
Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok / etiketu popr. obal prípravku alebo bezpečnostný list.
Lekára vždy informujte o hnojive, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. Terapiu možno v
prípade potreby konzultovať s toxikologickým strediskom: Národné toxikologické informačné centrum (TIC), Klinika
pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava. Telefón 24-hodinovej konzultačnej služby pri
akútnych intoxikáciách: +421 2 547 741
Doba použiteľnosti: 3 roky od dátumu výroby pri skladovaní v neporušených obaloch
Dátum výroby: uvedené na obale
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Číslo šarže: uvedené na obale
Distribútor: AGRO ALIANCE SK, s.r.o. ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, tel: 046 540 05 01
OZNAČENIE:
Len na odborné použitie.

NEBEZPEČENSTVO
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
(P201) Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
(P273) Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
(P280) Noste ochranné rukavice/ochranné okuliare/ochranu tváre.
(P308+P313) PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
(P337+P313) Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
Obsahuje kyselinu trihydrogenboritú
Tento výrobok môže byť použitý v ekologickom poľnohospodárstve podľa Nariadenia Rady (ES) č.
834/2007 a Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických
produktov.
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