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WuXaL® sus kombi mg
Špeciálne vysoko koncentrované suspenzné hnojivo s vysokým obsahom horčíka 
pre použitie hlavne v chmeli, poľných plodinách, ovocinárstve, vo viniči, v okrasných 
rastlinách a zelenine .

zloženie: celkový N 20,0 % (300 g.l-1); (dusičnanový 4,3 %, močovinový 15,2 %)
 K2o 15,0 % (225 g.l-1)
 Mgo 4,0 % (60 g.l-1)
 B 0,02 % (0,3 g.l-1), Cu 0,05 % (0,75 g.l-1), Fe 0,1 % (1,5 g.l-1), 
 Mn 0,05 % (0,75 g.l-1), Mo 0,001 % (0,015 g.l-1), Zn 0,05 % (0,75 g.l-1)
 katióny Fe, Cu, Mn, Zn sú v cheláte s EDTA

rozsah a sPÔsob Použitia

WuXAL® SuS KoMBI MG je vysoko koncentrované bezfosforové hnojivo vhodné pre aplikáciu 
na list. Prípravok je možné použiť vo všetkých poľných plodinách, v ovocinárstve, zeleninárstve 
i okrasnom záhradníctve, zvlášť vtedy, keď je v pôde k dispozícii dostatočná zásoba fosforu 
a rastliny majú zvýšené nároky na horčík. Môže sa použiť tak preventívne, ako i kuratívne, po 
prejavení sa príznakov nedostatku horčíka. 

odPorÚČania Pre aPLikáciu

obilniny - je vhodné použiť WuXAL® SuS KoMBI MG 2-4x, a to v období od odnožovania až 
do klasenia, dávka 3-5 l.ha-1. 

kukurica - prípravok sa aplikuje 3x v období medzi fázou 2-11 listov, dávka 3-5 l.ha-1. 

zemiaky - aplikuje sa 3x, prvýkrát začiatkom tvorby púčikov (fáza 50), opakuje sa začiatkom 
kvitnutia a potom o 14 dní, dávka 5 l.ha-1. 

cukrová a kŕmna repa - aplikuje sa 3-5x od fázy 4 listov do uzatvorenia riadkov, dávka 5 l.ha-1. 

zelenina - aplikuje sa v koncentrácii 0,05-0,1 % (50-100 ml na 100 l vody) podľa potreby 
v kombinácii s bežnými pesticídmi. 

okrasné rastliny - aplikuje sa v koncentrácii 0,05-0,1 % (50-100 ml na 100 l vody) v kombinácii 
s bežne používanými pesticídmi. V mladších rastlinách a v kultúrach s mäkkými, jemnými listami 
je vhodné použiť spodnú hranicu uvedenej koncentrácie. 

chmeľ - prípravok v koncentrácii 0,15 % sa kombinuje s ošetrením proti peronospóre. 
Pri použití úsporných postrekov nesmie koncentrácia prevýšiť 0,3 %. Pri zvýšenej potrebe 
dávkovania zinku možno WuXAL® SuS KoMBI MG použiť v zmesi so síranom zinočnatým 
(0,2 %). ošetruje sa 2-4x. 

ovocie - aplikácia 2-3x v dávke 3-5 l.ha-1 v kombinácii s bežne používanými pesticídmi, prvý 
krát v rastovej fáze tesne pred vytvorením ružového púčika (E2). V jabloniach sa v dobe po 
druhej aplikácii po odkvitnutí odporúča prejsť na WuXAL® SuS KALCIuM. 

vinič - aplikácia v dávke 3-5 l.ha-1 v kombinácii s bežne používanými pesticídmi proti 
peronospóre, celkom 5x. 
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mieŠateĽnosť, PríPrava Postreku

Hnojivo treba v obale najprv dôkladne rozmiešať a potom cez sitko naliať do nádrže 
postrekovača a spláchnuť vodou. Počas rozpúšťania musí byť miešacie zariadenie v činnosti. 
Taktiež je možné rozmiešať hnojivo s vodou priamo v obale alebo v pomocnej nádrži a vliať do 
nádrže. Voda sa potom za stáleho miešania doplní na stanovený objem. Pri príprave zmesí s 
pesticídmi sa do nádrži vždy vleje ako prvý Wuxal a až potom sa podľa predpísaného postupu 
dávkuje príslušný pesticíd.
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. 
WuXAL® SuS KoMBI M neodporúčane miešať s 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.

balenie: 10 l, 100 l
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