NOVINKA V NAŠOM SORTIMENTE!

WUXAL® BORON PLUS
Kvapalné ES hnojivo, zmes NP s mikroživinami pre listovú výživu v poľných
a špeciálnych plodinách.
Zloženie: N 5,0 %, P2O5 13,0 %, Bór 7,7 %, Mn 0,05 %, Zn 0,05 %, Mo 0,001 %, Cu 0,05 %, Fe 0,1 %
ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA
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.
ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

CUKROVÁ REPA
pre vyššiu úrody cukru a na podporu
odolnosti proti suchej hniloba a
hnilobe srdiečka repy

DÁVKA
l.ha-1

1-2

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

1-2

KUKURICA
pre zvýšenie výnosu ako aj kvality
úrody kukurice

1-2

SLNEČNICA
pre zvýšenie výnosu

1

JADROVINY
podpora kvitnutia a zvýšenie jemnosti
šupky plodov

1

KÔSTKOVINY
Pre lepšie nasadenie kvetov a
podporu kvitnutia
VINIČ
Proti opadu kvetov a mladých plodov
viniča

1-2

1-2

APLIKÁCIA
2 aplikácie
- vo fáze 4-6 listov
- krátko pred zapojením porastu
2 aplikácie
- predlžovací rast
- v štádiu butonizácie až do začiatku
kvitnutia
1-2 aplikácie
- na začiatku rastu, v štádiu 4-5 listov
- na začiatku predlžovacieho rastu, v štádiu
7-9 listov
1-2 aplikácie
- pred kvitnutím
3 aplikácie
- kvitnutie
- štádium rastu
- po zbere
2 aplikácie
- začiatok plného kvitnutia
- po zbere
2 aplikácie
- pred kvitnutím
- na konci kvitnutia
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HNOJIVÁ

PLODINA

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

DÁVKA
l.ha-1

1-2 l.ha-1

APLIKÁCIA
2-3 aplikácie
- všeobecne 2-3 týždne po presadení
- opakovať v 8-10 dňových intervaloch
- 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.

HNOJIVÁ

WUXAL® BORON PLUS

Balenie: 10 l, 100 l
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