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zloženie:  celkový N 5,0 % (64 g.l-1); 
 P2o5  20,0 % (256 g.l-1); 
 K2o 5,0 % (64 g.l-1);
 B 0,01 % (0,128 g.l-1); Cu 0,004 % (0,051 g.l-1); Fe 0,02 % (0,256 g.l-1); 
 Mn 0,012 % (0,153 g.l-1); Mo 0,001 % (0,013 g.l-1); Zn 0,004 % (0,051 g.l-1)
 katióny Fe, Cu, Mn, Zn sú v cheláte s EDTA

WuXaL® toP P
ph korektor

Špeciálne listové hnojivo určené pre všetky intenzívne pestované a špeciálne plodiny 
so zvýšenými požiadavkami na fosfor, ktoré nemôžu byť vykryté pôdnymi hnojivami . 
roztoky  s týmto listovým hnojivom majú vysokú pufrovaciu schopnosť .

odPorÚČania Pre aPLikáciu

na úpravu ph postrekovej zmesi:

poľné plodiny množstvo vody 150-300 l, dávka 1 l
špeciálne plodiny množstvo vody 300-500 l, dávka 1 až 2 l

na dodanie živín:

PLodina 
dávka
l .ha-1 aPLikácia

cukrová repa 2-4 l
1-2x za sezónu, vo fáze od 4 listov repy do zakrytia 
riadkov

kukurica 4 l 1-2x vo fáze 2-6 listov kukurice

ovocné stromy
3 l

3-4x od fázy púčikov až do fázy plodu veľkosti
orieška

3 l 4-5x od začiatku leta
vinič 2 l 2-3x v období od tvorby bobúľ do fázy zamäkania bobúľ
zelenina 4 l 3-4x v období intenzívneho rastu kultúr

PríPrava aPLikaČného roztoku

Hnojivo je potrebné najprv dôkladne rozmiešať a potom vyliať cez sito do nádrže. Pri rozpúšťaní 
je potrebné miešanie udržovať neustále v činnosti. Možné je aj rozmiešanie s vodou priamo 
v obale alebo v pomocnej nádobe, potom vliať do nádrže a doplniť vodu na stanovený objem. 
Pri príprave zmesí s pesticídmi sa vždy najprv do nádrže pridá Wuxal a následne potom 
pesticíd.
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mieŠateĽnosť, PríPrava Postreku

WuXAL® ToP P je miešateľný s bežne používanými prípravkami na ochranu rastlín, napriek 
tomu odporúčame pred začatím aplikácie vykonať skúšku miešateľnosti.

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.
u okrasných rastlín odporúčame najprv overiť zmes WuXAL® + pesticíd na citlivosť v miestnych 
podmienkach.
pH koncentrátu: 5,5-6,2; 1% roztok vo vode má pH cca 7,9

Poznámka
WuXAL® ToP P obsahuje značný nadbytok chelatizačného činidla, a preto roztoky s týmto 
listovým hnojivom majú vysokú pufrovaciu schopnosť.

balenie: 20 l
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