
 

Etiketa 
WUXAL TOP P 

HNOJIVO ES 
 
Typ hnojiva: C.2.1 Roztok hnojív NPK 5-20-5 s mikroživinami 

Obsah živín: 
% hmotnostné živina 

5,0 % Dusík (N) spolu 

5,0 % Amoniakálny dusík 

20,0 % vo vode rozpustný oxid fosforečný (P2O5) 

5,0 % vo vode rozpustný oxid draselný (K2O) 

0,01 % vo vode rozpustný bór (B) 

0,004 vo vode rozpustná meď vo forme chelátu s EDTA (Cu) 

0,02 % vo vode rozpustné železo vo forme chelátu s EDTA (Fe) 

0,012 % vo vode rozpustný  mangán vo forme chelátu s EDTA (Mn) 

0,001 % vo vode rozpustný molybdén (Mo) 

0,004 % vo vode rozpustný zinok vo forme chelátu s EDTA (Zn) 

 

Čistá hmotnosť: 1,3 kg fľaša; 26 kg kanister; 260 kg sud 
 
Výrobca: AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG, Heerdter Landstrasse 199, D-40549 Düsseldorf, 
Nemecko.Telefón: +49 (0) 2 11/50 64 237 

 
Upozornenie: Používať iba ak je to uznané za nevyhnutné. Neprekročiť príslušné dávkovanie. 

Pokyny na použitie: 
Špeciálne listové hnojivo je určené pre všetky intenzívne pestované a špeciálne plodiny so zvýšenými požiadavkami na 
fosfor, ktorý nemôže byť pokrytý pôdnymi hnojivami. Okrem toho pridaním dusíku, draslíku a vybraných plne 
chelatizovaných mikroživín sa predchádza nevyváženej výžive pestovaných plodín. Vysoký obsah fosforu v hnojive 
umožňuje rýchlu úpravu akútneho nedostatku P a také cielené predchádzanie latentnému deficitu P.  

Objem balenia: 1 L fľaša; 20 L kanister; 200 L sud. 

Dávkovanie a podmienky používania: 
plodina dávka poznámka 
Cukrová repa 2 - 4 l/ha 1 - 2 aplikácie vo fáze od 4 listov repy do zapojenia riadkov 
Kukurica 4 l/ha 1 - 2 aplikácie vo fáze 2 – 6 listov kukurice 
Ovocné stromy 3 l/ha *) 3 - 4 aplikácie od fáze pukov až do fáze plodu veľkosti „orieška“  

*) aplikácia v intervalu minimálne 8 – 10 dní 
4 - 5 aplikácií od začiatku leta 

Vinič 2 l/ha 2 - 3 aplikácie v období od tvorby bobúľ do fázy zamäkania bobúľ 
Zelenina 4 l/ha 3 - 4 aplikácie v období intenzívneho rastu kultúry 

Miešateľnosť, príprava postreku: 
Wuxal Top P je miešateľný s bežne používanými prípravkami na ochranu rastlín, napriek tomu odporúčame pred 
začatím aplikácie vykonať skúšku miešateľnosti. 
Riedenie musí byť vykonané nasledujúcim postupom. 
1. Do nádrže dať cca. ¾ celkového množstva vody. 
2. Zapnúť miešanie. 
3. Pridať odmerané množstvo hnojiva. Starostlivo vypláchnuť obal a pridať do nádrže. 
4. Potom podľa potreby pridať pesticídy. 
5. Nádrž doplniť vodou na stanovený objem 
6. 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. Zabráňte 
väčšiemu kolísaniu teplôt. 

Bezpečnostné opatrenia: 
Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite. Znečistený pracovný 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: 
Zmes nie je označovaná ako nebezpečná podľa Nariadenia 1272/2008/ES (CLP) 


