NOVINKA V NAŠOM SORTIMENTE!

WUXAL® AMINO
Kvapalné hnojivo s obsahom dusíka a aminokyselín na prihnojenie obilnín, cukrovej
repy, zemiakov, zeleniny, ovocia, viniča a v skleníkoch a fóliovníkoch.
Zloženie: organický dusík 9,0 % (113 g.l-1)
celkový obsah aminokyselín 60,8 % (766 g.l-1)
voľné aminokyseliny 4,14 % (52,2 g.l-1)
hodnota pH približne 7,5
ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA
Organický dusík je získaný z prírodných peptidov a voľných aminokyselín.
WUXAL® AMINO je novo vyvinutý kvapalný organický biostimulant pre rýchlu revitalizáciu rastlín
sužovaných stresom. WUXAL® AMINO je organický biostimulant a obsahuje 9 % organicky
viazaného dusíka, ktorý je plne využiteľný rastlinami. WUXAL® AMINO obsahuje aminokyseliny
(766 g.l-1) ako aj polypeptidy. Obsahuje najmä prolín, alanín, glycín, treonín a množstvo
rôznych iných aminokyselín. Pre extrémne vysokú priľnavosť ako aj zmáčaciu schopnosť je
WUXAL® AMINO schopný stabilizovať alebo dokonca zvyšovať účinnosť pesticídov. WUXAL®
AMINO má byť používaný v prvom rade pre listové hnojenie, ale môže byť tak isto používaný
na kvapkovú závlahu.
ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

jadroviny

kôstkoviny

čerešne

DÁVKA
l.ha-1
2l
3l
3l
5l
3-5 l
5l
3l
3l

slivky

5-10 l, (1%)

jahody

3l

APLIKÁCIA
- v štádiu zeleného púčika.
- kvety v štádiu "balónu" pred kvitnutím
- začiatok kvitnutia
1 aplikácia po zbere
3 aplikácie
- pred kvitnutím
- po opade kvetných lupienkov
4 aplikácie
- plody sa sfarbujú do žlta
- plody sa sfarbujú do červena
4 aplikácie
proti šárkové ošetrenie (plum pox virus) v čase opadu kvetných
lupienkov a v 30 dňových intervaloch.
4 aplikácie
po výsadbe v aplikácii spolu s prípravkami proti sivej hnilobe

HNOJIVÁ

PLODINA
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PLODINA

zelenina
vinič
škôlky
skleníky/
fóliovníky
cukrová
repa
zemiaky
obilniny

DÁVKA
l.ha-1
3-5 l
3-5 l
250-300ml
/100 l vody
200-250 ml
/100 l vody

APLIKÁCIA
3-4 aplikácie
2-3 týždne po výsadbe alebo po vzídení resp. opakovať v 14
dňových intervaloch
3-4 aplikácie pred a po kvitnutí
aplikovať podľa aktuálnej potreby v čase rozmnožovania odrezkami
3-5 aplikácií v štádiách nízkych nárokov na výživu

2-3 l

3 aplikácie v aplikácii spolu s postemergentnými herbicídmi

2-3 l
2-3 l

3 aplikácie v aplikácii spolu s postemergentnými herbicídmi
2-3 aplikácie v aplikácii spolu s fungicídmi

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:
Dodržiavať bežné zásady osobnej hygieny a bezpečnosti pri práci. Pri práci nejedzte, nepite
a nefajčite. Používajte ochranné rukavice. Po ukončení práce si umyte ruky vodou a mydlom.
Podmienky skladovania:
Skladujte oddelene na suchých dobre vetrateľných miestach v neporušených originálnych
uzatvorených obaloch pri teplote nad +5°C až do +40°C a oddelene od potravín, krmív
a dezinfekčných prostriedkov. Uchovávajte mimo dosahu detí.
WUXAL® AMINO môže byť používaný v ekologickom poľnohospodárstve podľa Nariadenia Rady
(ES) č. 834/2007 a Nariadení Komisie (ES) č. 889/2008 o ekologickej výrobe a označovaní
ekologických výrobkov. Pri používaní v ekologickom poľnohospodárstve neaplikujte na jedlé
časti plodín.
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WUXAL® AMINO

Balenie: 10 l
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