Wuxal® Boron Plus
Složení:
70 g/l N, 183 g/l P2O5, 108 g/l B
a plně chelatizované stopové prvky Cu, Fe, Mo, Mn, Zn
v množství odpovídajícím fyziologickým potřebám rostlin

Wuxal Boron Plus je vysoce koncentrované borové hnojivo obsahující plně chelatizované
stopové živiny pro plodiny s vysokým nárokem na obsah boru jako je cukrovka, řepka
olejka, ovoce a zelenina. Wuxal Boron Plus má stimulační účinek na rostliny, které jsou
ve fyziologickém stresu v časných fázích růstu a je kompatibilní s přípravky na ochranu
rostlin. Výsledkem je vyšší výnos a vyšší kvalita úrody. Wuxal Boron Plus vyrovnává pH
aplikační kapaliny na úroveň, která je pro rostliny fyziologicky dobře přijatelná.
Wuxal Boron Plus obsahuje speciální aditiva, která zaručují dobrou odolnost vůči dešti
a vynikající přilnavost i za nepříznivých klimatických podmínek.
Aby se dosáhlo zlepšení účinku aplikovaného hnojiva, aplikovat třeba brzy ráno, skoro večer
nebo za oblačného počasí.

Balení:

10 l

Plodina

Dávka

Poznámka

Cukrová řepa
pro vyšší úrody cukru a na podporu
odolnosti proti suché hniloba a hnilobě
srdíčka řepy

1–2 l/ha

2 aplikace
– ve fázi 4–6 listů
– krátce před zapojením porostu

Řepka olejka
pro vyšší úrodu oleje a na podporu
dobrého vývinu šešulí a semen

1–2 l/ha

2 aplikace
– prodlužovací růst
– ve stadiu butonizace až do začátku kvetení

Kukuřice
pro zvýšení výnosu i kvality úrody
kukuřice

1–2 l/ha

1–2 aplikace
– na začátku růstu, ve stádiu 4–5 listů
– na začátku prodlužovacího růstu, v stadiu
7–9 listů

Slunečnice
pro zvýšení výnosu

1 l/ha

1–2 aplikace
– před květem

Jádroviny
podpora kvetení a zvýšení jemnosti
slupky plodů

1 l/ha

3 aplikace
– kvetení
– stadium růstu
– po sklizni
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DopoRuČEní k apLIkaCI

Plodina

Dávka

Poznámka

Peckoviny
pro lepší nasazení květů a podporu
kvetení Réva vinná – proti opadu květů
a mladých plodů

1–2 l/ha

2 aplikace
– začátek plného květu
– po sklizni

Réva vinná
proti opadu květů a mladých plodů

1–2 l/ha

2 aplikace
– před květem
– na konci kvetení

Zelenina
(zelí, mrkev, celer, fazole, hrách,
ředkvička, salát hlávkový) – zvýšení
kvality

1–2 l/ha

2–3 aplikace
– obecně 2–3 týdny po přesazení
– opakovat v 8–10 denních intervalech
– z elí: ve stádiu 4–6 listů, na počátku tvorby
hlávky

mísItELnost
I když Wuxal Boron Plus je kompatibilní s většinou běžně používaných pesticidů,
doporučujeme provést test mísitelnosti, zvláště když směs připravujete poprvé.
Upozornění:
Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

WUXAL SUS B O RON

H N O J I VA

pH koncentrátu: 5,2; 1% roztok ve vodě má hodnotu pH 6,8
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