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WUXAL Sulfur

Etiketa

HNOJIVO ES
Typ hnojiva: C.1.1 Roztok dusíkatého hnojiva SO 3 (52,5) s mikroživinami
Obsah živín:
% hmotnostné
živina
15,0
N - Dusík - spolu (198 g/l)
9,2
amoniakálny dusík (121 g/l)
5,8
močovinový dusík (77 g/l)
52,5
vo vode rozpustný oxid sírový (SO 3 ) (693 g/l)
0,01
B vo vode rozpustný - bór (0,132 g/l)
0,004
Cu vo vode rozpustná - meď vo forme chelátu s EDTA (0,052 g/l)
0,02
Fe vo vode rozpustné - železo vo forme chelátu s EDTA (0,264 g/l)
0,012
Mn vo vode rozpustný - mangán vo forme chelátu s EDTA (0,158 g/l)
0,001
Mo vo vode rozpustný - molybdén (0,013 g/l)
0,004
Zn vo vode rozpustný - zinok vo forme chelátu s EDTA (0,052 g/l)
0,151
obsah biuretu max.
Čistá hmotnosť: 26,4 kg
Výrobca: AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG, Heerdter Landstr. 199, D-40549 Düsseldorf, Nemecko, tel:

+49 (0) 211 50 64-0

Upozornenie: Používať iba ak je to uznané za nevyhnutné. Neprekročiť príslušné dávkovanie.
Pokyny na použitie:
Wuxal Sulphur má okrem obsahu dusíka a všetkých stopových mikroživín aj veľmi vysoký obsah síry. Toto zloženie
živín je obzvlášť dôležité pre syntézu proteínov, lebo ako síra aj dusík sú obsiahnuté v aminokyselinách, ako je
metionín a cysteín. Síry a dusíka sú známe svojim synergickým účinkom na metabolizmus rastlín. Síra je tiež
zapojená v odolnosti rastlín voči chorobám. Všetky katiónové stopové prvky sú plne a silno chelátované, a preto
dobre dostupné pre príjem listami a transport vo vnútri rastliny.
Objem balenia: 20 l
Dávkovanie a podmienky používania:
Najlepší účinok sa dosiahne, keď je Wuxal Aminocal aplikovaný skoro ráno alebo v podvečer, alebo keď je
zamračené.
plodina
dávka
poznámka
repka olejná
3 – 5 l/ha
1.
v priebehu vývoja listovej plochy (jesenná aplikácia
štádium 4-6 listov pre ozimnú repku olejnú)
2.
na začiatku predlžovacieho rastu
obilniny
3 – 5 l/ha
1.
odnožovanie
(ozimná pšenica,
2.
začiatok predlžovacieho rastu až do prvého kolienka
ozimný jačmeň)
kukurica
5 l/ha
1.
štádium 4-6 listov
2.
štádium 10 listov
cukrová repa
3 – 5 l/ha
1.
štádium 4-6 listov
2.
štádium 6-8 listov
hlúbová zelenina 3 - 5 l/ha
1.
štádium 6-8 listov
2.
opakovať po 10 dňoch
cibuľa, cesnak
3 – 5 l/ha
1.
5 alebo viacero listov viditeľných
2.
začiatok tvorby cibule
špenát
5 l/ha
1.
v priebehu vývoja listov (hlavného výhonku)
2.
dva týždne pred zberom
šalát
3 – 5 l/ha
1.
v priebehu vývoja listov (hlavného výhonku)
2.
dva týždne pred zberom
Pri aplikácii na repku olejnú a hlúbov zeleninu odporúčame aplikovať zmes hnojiva Wuxal Sulfur s 3 – 5 l/ha
hnojiva Wuxal Oilseed.

Neodporúčame aplikovať v priebehu kvitnutia alebo dozrievania.
Miešateľnosť, príprava postreku.
Wuxal Sulfur je miešateľný s väčšinou pesticídov. Pre postrek odporúčame použiť dostatočné množstvo vody 400
l/ha.
Aj keď Wuxal Sulfur je kompatibilný s väčšinou bežne používaných pesticídov, pri prvom používaní hnojiva
odporúčame vykonať skúšku miešateľnosti
Pri plnení nádrže postrekovača dodržte nasledovný postup.
1. Do nádrže dať cca. 1/2 celkového množstva vody.
2. Zapnúť miešanie.
3. Pridať odmerané množstvo Wuxal Sulfur. Starostlivo vypláchnuť obal a pridať do nádrže.
4. Podľa potreby pridať iný typ hnojiva Wuxal.
5. Potom podľa potreby pridať pesticídy.
6. Nádrž doplniť vodou na stanovený objem.
7. Pripravená zmes musí byť čím skôr vystriekaná, nemôže byť pripravovaná do zásoby.
Pokyny pre skladovanie a manipuláciu:
Prípravok je potrebné skladovať v dobre uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých uzamknutých a
chladných skladoch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, kyselín, zásad, olejov a horľavých látok a obalov od
týchto látok. Chráňte produkt pred znečistením, vysušením a pred mrazom, teplotami pod +5°C a nad +40°C.
Odporúča sa uložiť prípravok v sklade tak, aby bol chránený pred vplyvom počasia, slnečným žiarením, prehriatím
a znečistením. Zabráňte väčšiemu kolísaniu teplôt.
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
a etikety/štítku alebo príbalového letáku.
Pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii:
Postihnutého okamžite vyneste zo zamorenej miestnosti/oblasti a nechajte ho odpočívať na dobre vetranom
mieste. Lekárske vyšetrenie je potrebné ak postihnutý ma problémy s dýchaním.
Pri zasiahnutí pokožky:
Vyzlečte znečistený odev. Postihnutú časť pokožky okamžite dôkladne umyte mydlom a dostatočným množstvom
vody. Ak je to potrebné vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri zasiahnutí očí:
Oči dôkladne vypláchnite pri úplnom otvorení očných viečok pod tečúcou vodou. Kontaktné šošovky odstráňte
pokiaľ ich postihnutý používa. V prípade potreby zavolajte očného špecialistu.
Pri náhodnom požití:
Okamžite vypláchnite ústa vodou a potom podajte postihnutému značné množstvo vody. V prípade
pretrvávajúcich ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc. Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára
o hnojive s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.
Terapiu možno v prípade potreby konzultovať s toxikologickým strediskom alebo s našou ďalej uvedenou 24hodinovou kontaktnou službou: 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 66.
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 5400 501
OZNAČENIE:
Zmes nie je označovaná ako nebezpečná podľa Nariadenia 1272/2008/ES (CLP)

