WUXAL® MICROPLANT
Špeciálne hnojivo s vysokým obsahom mikroprvkov určené pre cielenú výživu
prostredníctvom listov u veľmi intenzívne pestovaných plodín.
Zloženie: celkový N 5,0 % (78 g.l-1), K2O 10,0 % (157 g.l-1), MgO 3,0 % (47 g.l-1), B 0,3 % (4,7 g.l-1),
Cu 0,5 % (7,9 g.l-1), Fe 1,0 % (15,7 g.l-1), Mn 1,5 % (23,6 g.l-1), Mo 0,01 % (0,15 g.l-1),
Zn 1,0 % (15,7 g.l-1), SO3 5,2 % (81 g.l-1), katióny Cu, Mn, Zn a Fe sú v cheláte s EDTA.
ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA
WUXAL® MICROPLANT má všetky živiny pre rastliny okamžite prístupné. Preto je toto hnojivo
vhodné pre odstránenie akútneho nedostatku živín a pre preventívne použitie. Množstvo živín,
ktoré obsahuje, zodpovedá fyziologickým potrebám intenzívne pestovaných rastlín.
ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU
PLODINA
obilniny
olejniny
cukrová repa
zemiaky
kukurica
ovocné stromy 1)

Poznámky:

1)

APLIKÁCIA
1-2x, 1. fáza odnožovania, 2. objavenie sa klasu
1-2x v období pred kvitnutím
2x vo fáze od 4 listov do zakrytia riadkov
1-2x v období odkvitnutia
1-2x vo fáze 2-6 listov
2-3x* období sucha na začiatku leta
4-5x* v strede leta
2-3x* po zbere
2-3x v období od tvorby bobúľ do fázy mäknutia bobúľ
3-4x* v období intenzívneho rastu
1-2x podľa výživného stavu
3-4 aplikácie v priebehu vývoja plodiny

u sliviek je vhodné vykonať pred aplikáciou skúšku na citlivosť niektorých odrôd
* medzi jednotlivými aplikáciami by mal byť interval minimálne 8-10 dní

MIEŠATEĽNOSŤ, PRÍPRAVA POSTREKU
WUXAL® MICROPLANT je miešateľný s bežne používanými pesticídmi. V každom prípade
však odporúčame na zvýšenie istoty vykonať test na miešateľnosť pred jeho prvým použitím .
WUXAL® MICROPLANT neodporúčame miešať s WUXAL® SUS BORON, WUXAL® P PROFI,
WUXAL® SUPER, WUXAL® TOP K a WUXAL® TOP N. WUXAL® MICROPLANT taktiež
neodporúčame miešať s látkami s alkalickou reakciou!
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HNOJIVÁ

vinič
zelenina
lesné škôlky
melón

DÁVKA
l.ha-1
2l
1-2 l
2l
1l
1l
1l
1l
0,5 l
1l
2l
1l
1-2 l

Riedenie musí byť vykonané nasledujúcim postupom.
1. Do nádrže dať cca. 3/4 celkového množstva vody.
2. Zapnúť miešanie.
3. Pridať odmerané množstvo prípravku. 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.
pH koncentrátu: 6,4

HNOJIVÁ

WUXAL® MICROPLANT

Balenie: 10 l
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