Etiketa

WUXAL® SUSPENSION KOMBI Mg
HNOJIVO ES
Typ hnojiva: C. 2. 11 Suspenzia hnojív NK 20-15 (4 MgO) s mikroživinami
Obsah živín:
% hmotnostné

živina

20,0 %

N - Dusík - spolu (300 g/l)

4,3 %

dusičnanový dusík (64 g/l)

15,2 %

močovinový dusík (228 g/l)

15,0 %

K 2 O vo vode rozpustný - oxid draselný (225 g/l)

4,0 %

MgO vo vode rozpustný - oxid horečnatý (60 g/l)

0,02 %

B vo vode rozpustný - bór (0,30 g/l)

0,05 %

Cu vo vode rozpustná - meď vo forme chelátu s EDTA (0,75 g/l)

0,1 %

Fe vo vode rozpustné - železo vo forme chelátu s EDTA (1,50 g/l)

0,05 %

Mn vo vode rozpustný - mangán vo forme chelátu s EDTA (0,75 g/l)

0,001 %

Mo vo vode rozpustný - molybdén (0,015 g/l)

0,05 %

Zn vo vode rozpustný - zinok vo forme chelátu s EDTA (0,75 g/l)

0,3952 %

obsah biuretu max.

Čistá hmotnosť: 15 kg, 150 kg
Výrobca: AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG, Heerdter Landstr. 199, D-40549 Düsseldorf, Nemecko.
Telefón: +49 (0) 211 50 64-0
Upozornenie: Používať iba ak je to uznané za nevyhnutné. Neprekročiť príslušné dávkovanie.

Pokyny na použitie:
NK suspenzné hnojivo s horčíkom a stopovými prvkami (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pre použitie najmä v
chmeli, poľných plodinách, ovocinárstve, vo viniči hroznorodom, v okrasných rastlinách a v zelenine.
Objem balenia: 10 L, 100 L
Dávkovanie a podmienky používania:
Wuxal SUS Kombi Mg je vysoko koncentrované bezfosforové hnojivo vhodné pre aplikáciu na list. Hnojivo môže
byť použité vo všetkých poľných plodinách, v ovocinárstve, zeleninárstve a v okrasnom záhradníctve, najmä
vtedy, keď je v pôde k dispozícií dostatočná zásoba fosforu a rastliny majú zvýšené nároky na horčík. Použitý
môže byť ako preventívne, tak aj kuratívne, po objavení príznakov nedostatku horčíka.
V obilninách je vhodné použiť Wuxal SUS Kombi Mg – 2-4x a to v období od odnožovania až do metania, dávka
3-5 l/ha.
V kukurici sa hnojivo aplikuje 3x v období medzi fázami 2-11 listov, dávka 3-5 l/ha.
V zemiakoch sa aplikuje 3x, prvýkrát na začiatku tvorby pukov (fáza 50), opakuje sa na začiatku kvitnutia a 14
dní potom. Dávka 5 l/ha.
V cukrovej a kŕmnej repe sa aplikuje 3-5x od fáze 4 listov do uzatvorenia riadku, dávka 5 l/ha.
Zeleninárstvo – aplikuje sa v koncentrácii 0,05-0,1 % (50-100 ml na 100 l vody) podľa potreby v kombinácii s
bežnými pesticídmi.
Okrasné rastliny – aplikuje sa v koncentrácii 0,05 – 0,1 % (50 – 100 ml na 100 l vody) v kombinácii s bežne
používanými pesticídmi. V mladších rastlinách a porastoch s mäkkými, jemnými listami je vhodné použiť spodnú
hranicu uvedenej koncentrácie.
Chmeľ – v koncentrácii 0,15 % sa kombinuje s ošetrením proti peronospóre. Pri aplikácii s nízkym obsahom vody
nesmie koncentrácia prevýšiť 0,3 %. Pri zvýšenej potrebe dávkovania zinku je možné Wuxal SUS Kombi Mg
používať v zmesi so síranom zinočnatým (0,2%). Ošetruje sa 2-4x. Ošetrenie je tiež možné kombinovať s
Wuxalom Super (3-5 l/ha).
Ovocinárstvo: – aplikácia 2-3x v dávke 3-5 l/ha v kombinácii s bežne používanými pesticídmi, prvýkrát v rastovej
fáze tesne pred vytvorením ružového púčika (E2). V jabloniach sa v čase po odkvete odporúča prejsť na Wuxal

SUS Kombi Ca.
Vinohradníctvo – aplikácia v dávke 3-5 l/ha v kombinácii s bežne používanými pesticídmi proti peronospóre, spolu
5x.
Miešateľnosť, príprava postreku:
Hnojivo treba v obale najprv dôkladne rozmiešať a potom cez sitko naliať do nádrže postrekovača a
spláchnuť vodou. Počas rozpúšťania musí byť miešacie zariadenie v činnosti. Taktiež je možné
rozmiešať hnojivo s vodou priamo v obale alebo v pomocnej nádrži a vliať do nádrže. Voda sa potom
za stáleho miešania doplní na stanovený objem. Pri príprave zmesí s pesticídmi sa do nádrži vždy vleje
ako prvý Wuxal a až potom sa podľa predpísaného postupu dávkuje príslušný pesticíd.
Hnojivo je fyzikálne a chemicky miešateľné s fungicídmi aj insekticídmi, ktoré sú bežne dostupné na
trhu. Možnosť miešania musí byť konzultované s výrobcom pesticídu. Neodporúčame ho používať v
zmesi so silno alkalickými postrekmi typu Bordeauxskej alebo sírovápenatej zmesi a s poly sulfidmi.
Wuxal SUS Kombi Mg neodporúčane miešať s Wuxalom SUS Boron a Wuxalom Super. Pred prvým
prevádzkových ošetrením okrasných rastlín zmesou Wuxalu s pesticídmi odporúčame overiť citlivosť
kultúry k tejto zmesi v daných miestnych podmienkach.
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 mrazom,
teplotami pod +5°C a nad 40°C a častými zmenami teplôt, znečistením, vyschnutím,. 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.
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 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 prípravku 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.: 046 540 05 01
OZNAČENIE:
Hnojivo nie je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 v znení neskorších
predpisov klasifikované ako nebezpečná zmes.
EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Obsahuje: kyselina boritá
Len na odborné použitie.

