NOVINKA V NAŠOM SORTIMENTE!

WUXAL® SULFUR
Kvapalné ES hnojivo, roztok dusíkatého hnojiva SO3 (52,5 g.l-1) s mikroživinami na
použitie v repke, obilninách, cukrovej repe, kukurici a v zelenine.
Zloženie: N - spolu 15 % (198 g.l-1), amon. N 9,2 % (121 g.l-1), močov. N 5,8 % (77 g.l-1),
oxid sírový (SO3) vo vode rozpustný 52,5 % (693 g.l-1), B 0,01 % (0,132 g.l-1),
Cu 0,004 % (0,052 g.l-1), Fe 0,02 % (0,264 g.l-1), Mn 0,012 % (0,158 g.l-1),
Mo 0,001 % (0,013 g.l-1), Zn 0,004 % (0,052 g.l-1), B, Cu, Fe, Mn, Mo,Zn sú vo
vode rozpustné v cheláte s EDTA.
ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA
WUXAL® SULFUR má okrem obsahu dusíka a všetkých stopových mikroživín aj veľmi vysoký
obsah síry. Toto zloženie živín je obzvlášť dôležité pre syntézu proteínov, lebo ako síra aj
dusík sú obsiahnuté v aminokyselinách, ako je metionín a cysteín. Síra a dusík sú známe
svojim synergickým účinkom na metabolizmus rastlín. Síra je tiež zapojená v odolnosti rastlín
voči chorobám. Všetky katiónové stopové prvky sú plne a silno chelátované, a preto dobre
dostupné pre príjem listami a transport vo vnútri rastliny.
ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU
Najlepší účinok sa dosiahne, keď je WUXAL® SULFUR aplikovaný skoro ráno alebo
v podvečer, alebo keď je zamračené.
DÁVKA
l.ha-1

repka olejná

3-5 l

obilniny (oz.
pšenica, oz. jačmeň)

3-5 l

kukurica

5l

cukrová repa

3-5 l

hlúbová zelenina

3-5 l

cibuľa, cesnak

3-5 l

špenát
šalát

5l
3-5 l

POZNÁMKA
v priebehu vývoja listovej plochy
(jesenná aplikácia štádium 4-6 listov pre ozimnú repku olejnú)
na začiatku predlžovacieho rastu
odnožovanie
začiatok predlžovacieho rastu až do prvého kolienka
štádium 4-6 listov
štádium 10 listov
štádium 4-6 listov
štádium 6-8 listov
štádium 6-8 listov
opakovať po 10 dňoch
5 alebo viacero listov viditeľných
začiatok tvorby cibule
v priebehu vývoja listov (hlavného výhonku)
dva týždne pred zberom
v priebehu vývoja listov (hlavného výhonku)
dva týždne pred zberom
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HNOJIVÁ

PLODINA

Pri aplikácii na repku olejnú a hlúbovú zeleninu odporúčame aplikovať zmes hnojiva WUXAL®
SULFUR s 3-5 l.ha-1 hnojiva WUXAL® OILSEED.
Neodporúčame aplikovať v priebehu kvitnutia alebo dozrievania.
MIEŠATEĽNOSŤ, PRÍPRAVA POSTREKU
WUXAL® SULFUR je miešateľný s väčšinou pesticídov. Pre postrek odporúčame použiť
dostatočné množstvo vody 400 l.ha-1.
Aj keď WUXAL® SULFUR je kompatibilný s väčšinou bežne používaných pesticídov, pri prvom
používaní hnojiva odporúčame vykonať skúšku miešateľnosti
Pri plnení nádrže postrekovača dodržte nasledovný postup:
1. Do nádrže dať cca 1/2 celkového množstva vody.
2. Zapnúť miešanie.
3. Pridať odmerané množstvo WUXAL® SULFUR. Starostlivo vypláchnuť obal a pridať do
nádrže.
4. Podľa potreby pridať iný typy Wuxalov.
5. Potom podľa potreby pridať pesticídy.
6. Nádrž doplniť vodou na stanovený objem.
7. 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. Odporúča sa uložiť prípravok v sklade
tak, aby bol chránený pred vplyvom počasia, slnečným žiarením, prehriatím a znečistením.
Zabráňte väčšiemu kolísaniu teplôt.

HNOJIVÁ

WUXAL® SULFUR

Balenie: 20 l
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