WUXAL® SUPER
Univerzálne kvapalné hnojivo s nízkym obsahom chlóru pre použitie v poľných
plodinách, chmeli, zeleninárstve, okrasných rastlinách, ovocných drevinách, viniči
a v škôlkach.
Zloženie: celkový N 8,0 % (99,2 g.l-1); (dusičnanový 2,3 %, amónny 3,7 %, močovinový 2,0 %)
P2O5 8,0 % (99,2 g.l-1)
K2O 6,0 % (74,4 g.l-1)
B 0,01 % (0,124 g.l-1), Cu 0,004 % (0,049 g.l-1), Fe 0,02 % (0,248 g.l-1),
Mn 0,012 % (0,148 g.l-1), Mo 0,001 % (0,012 g.l-1), Zn 0,004 % (0,049 g.l-1)
katióny Fe, Cu, Mn, Zn sú v cheláte s EDTA
ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA
WUXAL® SUPER je kvapalné hnojivo pre aplikáciu tak na list, ako príp. do pôdy. Rastlinami je
výborne znášaný, a preto môže byť bez rizika použitý i na najcennejších množiteľských porastoch
i okrasných rastlinách.
Všetky stopové prvky sú úplne chelatizované a sú preto rastlinami ľahko prijímané. Ďalšou
prednosťou WUXALU® SUPER je jeho výborná pufrovacia schopnosť a ďalej schopnosť
chelatizovať katióny Ca a Mg i Fe pri použití veľmi tvrdej alebo železitej vody.
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ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU
V škôlkach ovocných a okrasných drevín v najmladších rastových štádiách (po vytvorení
prvých listov) postrek alebo zálievku v konc. 0,1 %, neskôr 0,2 %.
V prípade zálievky rosením je možné vždy pridať Wuxal Super v koncentrácii 0,05 %.
V neskorších vývojových štádiách je možné používať Wuxal Super v koncentrácii 0,2 % aj pri
aplikácii všetkých bežne používaných pesticídov.
V zeleninárstve sa Wuxal Super používa v skleníkoch v koncentrácii 0,1–0,2 % samotný alebo
súčasne s aplikáciou bežných pesticídov. V skorších rastových fázach sa používa nižšia hranica
odporúčanej koncentrácie.
Poľná zelenina – uhorky, rajčiny, paprika – dávka 5l/ha, ošetrenie 2x pred kvetom a ďalej
3–4x v intervaloch 14 dní, dávka 5 ml/10m2.
Kapustovitá zelenina, šalát – ošetrenia 4x, prvýkrát po výsadbe, potom v cca. 10 dňových
intervaloch, koncentrácia 0,1–0,2 %.
Mrkva – odporúča sa 6 ošetrení v dvojtýždenných intervaloch, dávka 5ml/10 m2.
Na okrasných rastlinách sa Wuxal Super používa v koncentrácii 0,05–0,4 % v závislosti od
druhu a veku kultúry. Pri rastlinách s mäkkými, jemnými listami a pri mladších rastlinách sa
používa spodná hranica koncentrácie. Prípravok nezanecháva na rastlinách škvrny, preto môže
byť bez rizika použitý aj tesne pred zberom. V hydropónii sa prípravok používa v koncentrácii
0,005–0,2 % v závislosti od veku a druhu kultúry.
Poľné plodiny: prípravok môže byť použitý súčasne s bežnými pesticídmi v dávke 50 ml/100 m2.
V ovocných drevinách a viniči hroznorodom je možné Wuxal Super použiť súčasne pri
ošetrovaní bežnými pesticídmi, koncentrácia 0,3 %.

Zemiaky: dávka 50 ml/100 m2, ošetrenie 2x pred kvetom, 3–4x po odkvete, interval cca 3
týždne.
Kukurica: ošetruje sa 4x, prvýkrát pri výške rastlín 15–25 cm, potom v dvojtýždňových
intervaloch, dávka 50 ml/100 m2.
Melóny, cibuľa: ošetruje sa 4x, prvýkrát mesiac po vzídení, ďalej v dvojtýždňových intervaloch,
dávka 50 ml/100 m2.
Jahody: ošetrenie 1x týždenne, koncentrácia 0,1–0,2 %.
MIEŠATEĽNOSŤ, PRÍPRAVA POSTREKU
Hnojivo je fyzikálne a chemicky miešateľné s fungicídmi aj insekticídmi, ktoré sú bežne dostupné
na trhu. Možnosť miešania musí byť konzultované s výrobcom pesticídu. Neodporúčame ho
používať v zmesi so silno alkalickými postrekmi typu Bordeauxskej alebo sírovápenatej zmesi
a s poly sulfidmi. Pred prvým prevádzkových ošetrením okrasných rastlín zmesou Wuxalu s
pesticídmi odporúčame overiť citlivosť kultúry k tejto zmesi v daných miestnych podmienkach.
Hnojivo je potrebné najskôr v obale starostlivo rozmiešať a potom cez sitko vyliať do nádrže a
spláchnuť vodou. Pri rozpúšťaní je potrebné udržiavať miešacie zariadenie v činnosti. Hnojivo
môže byť tiež priamo v obale alebo pomocnej nádrži rozmiešaný s vodou a vliaty do nádrže.
Potom sa za stáleho miešania voda doplní na stanovený objem.
Pri príprave zmesi s pesticídmi sa do nádrže vždy vleje ako prvý Wuxal a až potom sa
predpísaným postupom dávkuje príslušný pesticíd.
WUXAL® SUPER neodporúčame miešať s horkou soľou, WUXAL® AMINO, WUXAL®
AMINOCAL, WUXAL® SUS KALCIUM, WUXAL® SUS KOMBI MG a WUXAL® MICROPLANT.

Balenie: 20 l, 200 l
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WUXAL® SUPER

Pri riedení je potrebné zachovať nasledujúci postup:
1. Hnojivo je potrebné v obale dokonalým premiešaním homogenizovať.
2. Do nádrže dajte cca. 3/4 množstva vody.
3. Zapnite miešanie.
4. Pridajte odmerané množstvo prípravku. Starostlivo vypláchnite obal a pridajte do nádrže.
5. Potom príp. pridajte ďalšie hnojivá typu Wuxal.
6. Potom príp. pridajte pesticídne prípravky.
7. Nádrž doplňte vodou na stanovený objem.
Pripravenú zmes je potrebné čo najrýchlejšie vystriekať, nemôže sa pripravovať do zásoby.

162

