
 

 
Etiketa 

 

WUXAL Boron Plus 
 
HNOJIVO ES 
Typ hnojiva: Hnojivo NP - suspenzia 5-13 s mikroživinami pre listovú výživu 
Obsah živín:  

% hmotnostné živina 
5 % (N) Dusík spolu (70 g/l) 

0,4 % dusičnanový dusík 
4,6 % amoniakálny dusík 
13 % (P2O5) vo vode rozpustný oxid fosforečný (183 g/l) 

7,7 % (B) vo vode rozpustný bór (108 g/l) 
0,05 % (Cu) vo vode rozpustná meď vo forme chelátu s EDTA (0,7 g/l) 

0,1 % (Fe) vo vode rozpustné železo vo forme chelátu s EDTA (1,4 g/l) 
0,05 % (Mn) vo vode rozpustný mangán vo forme chelátu s EDTA (0,7 g/l) 

0,001 % (Mo) vo vode rozpustný molybdén (0,014 g/l) 
0,05 % (Zn) vo vode rozpustný zinok vo forme chelátu s EDTA (0,7 g/l) 

 
Objem balenia: 10 L; 100 L; čistá hmotnosť: 14.1 kg; 141 kg 
 
Výrobca: AGLUKON, Spezialdünger GmbH & Co. KG; Heerdter Landstraße 199 - D-40549 Düsseldorf (Nemecko). Telefón: 
+49 (0) 2 11/50 64 237 
 
Pokyny na použitie:  
WUXAL Boron Plus je vysokokoncentrované bórové hnojivo obsahujúce plne chelatizované mikroživiny pre plodiny s 
vysokým nárokom na obsah bóru ako je cukrová repa, repka olejná, ovocie a zelenina. WUXAL Boron Plus je použiteľný až 
do 40° dH (stupeň tvrdosti vody). 
Skladujte pri teplote nad + 5°C a pod +40 °C, chráňte pred častými zmenami teplôt. 
 
Upozornenie: Používať iba ak je to uznané za nevyhnutné. Neprekročiť príslušné dávkovanie. 
 
Dávkovanie a podmienky používania:  

plodina dávka Poznámka 
CUKROVÁ REPA 
pre vyššiu úrodu cukru a na podporu 
odolnosti proti suchej hnilobe a 
hnilobe srdiečka repy 

1 - 2 l/ha 2 aplikácie 
- vo fáze 4 - 6 listov 
- krátko pred zapojením porastu 

REPKA OLEJNÁ 
pre vyššiu úrodu oleja a na podporu 
dobrého vývinu šešúľ a semien 

1 - 2 l/ha 2 aplikácie 
- predlžovací rast 
- v štádiu butonizácie až do začiatku kvitnutia 

KUKURICA 
pre zvýšenie výnosu ako aj kvality 
kukurice 

1 - 2 l/ha 1-2 aplikácie 
- na začiatku rastu, v štádiu 4-5 listov 
- na začiatku predlžovacieho rastu, v štádiu 7-9 listov 

SLNEČNICA 
pre zvýšenie výnosu 

1 l/ha 1-2 aplikácie 
- pred kvitnutím 

JADROVINY 
podpora kvitnutia a zvýšenie 
jemnosti šupky plodov 

1 l/ha 3 aplikácie 
- kvitnutie 
- štádium rastu 
- po zbere 

KôSTKOVINY 
Pre lepšie nasadenie kvetov a 
podporu kvitnutia 

1 - 2 l/ha 2 aplikácie 
- začiatok plného kvitnutia 
- po zbere 

VINIČ 
Proti opadu kvetov a mladých bobúľ 
viniča 

1 - 2 l/ha 2 aplikácie 
- pred kvitnutím 
- na konci kvitnutia 

ZELENINA 
(kapusta, mrkva, zeler, fazuľa, hrach, 
reďkovka, šalát hlávkový) zvýšenie 

1 - 2 l/ha 2-3 aplikácie 
- všeobecne 2-3 týždne po presadení 
- opakovať v 8-10 dňových intervaloch 



 

kvality - kapusta: v štádiu 4-6 listov, na začiatku tvorby hlávky 
 
WUXAL Boron Plus je suspenzia pre listovú aplikáciu, ktorá zaručuje veľmi efektívny príjem bóru listami a pletivami rastlín. 
WUXAL Boron Plus má stimulačný účinok na rastliny ktoré sú vo fyziologickom strese v skorých fázach rastu a je 
kompatibilný s prípravkami na ochranu rastlín. Výsledkom je vyšší výnos a vyššia kvalita úrody. WUXAL Boron Plus 
vyrovnáva pH aplikačnej kvapaliny na úroveň, ktorá je pre rastliny fyziologicky dobre prijateľná. 
WUXAL Boron Plus sa odporúča najmä pre ovocné plodiny, vinič, zeleninu a plodiny na ornej pôde, pri ktorých sa nedostatok 
bóru často vyskytuje spolu so "skrytým" nedostatkami iných mikroživín. 
Vyvážená výživa hnojivom WUXAL Boron Plus predchádza rozvoju hrdzovitosti šupky na citlivých odrodách jadrového ovocia 
a zároveň podporuje rýchlosť bunkového delenia dôsledkom vysokého obsahu P a N. Výsledkom je optimálny rast ovocia. 
WUXAL Boron Plus obsahuje špeciálne aditíva, ktoré zaručujú dobrú odolnosť voči dažďu a vynikajúcu priľnavosť aj za 
nepriaznivých klimatických podmienok. 
Aby sa dosiahlo zlepšenie účinku aplikovaného hnojiva, aplikovať treba skoro ráno, skoro večer alebo za oblačného počasia. 
 
Pokyny pre skladovanie a manipuláciu.  
Hnojivo je potrebné skladovať v dobre 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. 
Neskladujte v kovových obaloch (riziko korózie). Chráňte produkt pred znečistením, vyschnutím, teplotami pod +5°C a nad 
40°C a častými zmenami teplôt. Aj v dôsledku krátkodobého vystavenia výrobku teplotám pod +5°C môže dôjsť k zmene 
farby a vzniku kryštálov. Táto skutočnosť nespôsobuje zníženie kvality, v priebehu prípravy aplikačnej kvapaliny sa kryštály 
rýchlo rozpustia. Kryštály je možné tiež rozpustiť dlhodobejším ponechaním výrobku pri teplotách okolo 20°C pri občasnom 
premiešaní alebo pretrepaní. 
 
Miešateľnosť, príprava postreku 
Aj keď je WUXAL Boron Plus kompatibilný s najbežnejšie používanými prípravkami na ochranu rastlín, odporúčame pri 
prvom použití otestovať kompatibilitu zmesi. Pri plnení nádrže dodržujte nasledujúcu postupnosť: 
1. nádrž naplňte čiastočným množstvom vody napr. 1/3 
2. zapnite miešanie 
3. pridajte WUXAL Boron Plus 
4. v prípade potreby pridajte ďalšie hnojivá typu WUXAL 
5. v prípade potreby pridajte pesticídy 
6. nádrž doplňte vodou 
7. pripravenú aplikačnú zmes aplikujte bez zbytočného meškania 
 
Zodpovednosť 
Keďže skladovanie a aplikácia hnojiva je mimo našej kontroly, môžeme byť zodpovední iba za uspokojivú kvalitu výrobku v 
čase dodávky. 
 
Bezpečnostné opatrenia.  
Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Znečistený pracovný odev okamžite vyzlečte. Po skončení práce si umyte ruky a 
tvár. 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: Prerušte expozíciu, zabezpečte telesný a duševný pokoj. 
Pri zasiahnutí pokožky: Vyzlečte znečistený odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte podľa možností teplou vodou a mydlom, 
pokožku dobre opláchnite. 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) bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc (zaistite odborné lekárske 
ošetrenie). Kontaktné šošovky ak ich postihnutý používa pred ošetrením oka odstráňte a zlikvidujte. Kontaminované 
kontaktné šošovky sa nesmú opätovne používať. 
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 hnojiva alebo kartu bezpečnostných údajov. 
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 
Číslo šarže: uvedené na obale 
Distribútor: AGRO ALIANCE SK, s.r.o. ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, tel.: 046/55 00 501 
 
OZNAČENIE: 
 



 

 
 
NEBEZPEČENSTVO 
(H360FD) Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa. 
(P201) Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. 
(P308+P313) PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.  
(P501) Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi. 
 
Len na odborné použitie. 
 
Obsahuje: kyselinu boritú 
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