WUXAL® SUS KOMBI MG
Složení:
300 g/l N (228 g/l v amidické formě, 7 g/l v amoniakální formě,
65 g/l v nitrátové formě), 225 g/l K2O, 60 g/l MgO,
10 g/l S a stopové prvky B, Fe, Cu, Mn, Mo, Zn, Co
v množství odpovídajícím fyziologickým potřebám rostlin

Speciální vysoce koncentrované suspenzní hnojivo s vysokým obsahem hořčíku,
dále obsahující dusík, draslík a plně chelatizované stopové prvky. Vhodné je zejména
do cukrovky, chmelu, révy vinné, zeleniny, brambor, obilnin a okrasných rostlin. Používá se
hlavně tam, kde je předpoklad deficitu Mg v rostlinách, tj. na půdách s jeho nízkou zásobou
a v kulturách, které mají zvýšené nároky na hořčík. Zvyšuje výnos a kvalitu sklizně
Balení:

10 l, 100 l

Plodina

Aplikace, dávkování

Cukrovka,
krmná řepa

3–5x od fáze 4 listů do uzavření řádků.
Dávka 3–5 l/ha.

Chmel

2–4x
Při zvýšené potřebě dávkování zinku lze použít ve směsi se
síranem zinečnatým. Dávka 0,15–0,3 %.

Réva vinná

5x současně s běžnými pesticidy.
Dávka 3–5 l/ha.

Zelenina

Dávka 0,05–1 %.

Brambory

3x
1. počátkem tvorby poupat,
2. počátkem květu,
3. 14 dní poté.
Dávka 3–5 l/ha.

Kukuřice

3x mezi fází 2–11 listů.
Dávka 3–5 l/ha.

Obilniny

2–4x v období odnožování až do metání.
Dávka 3–5 l/ha.

Ovoce

2–3x
Poprvé těsně před vytvořením růžového poupěte.
Po odkvětu přejít na Wuxal SUS Kalcium.
Dávka 3–5 l/ha.

Okrasné rostliny

Dávka 0,05–1 %.
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H N O J I VA

DOPORUČENÍ K APLIKACI

PŘÍPRAVA APLIKAČNÍHO ROZTOKU
Hnojivo je třeba nejprve pečlivě rozmíchat a poté vlít přes síto do nádrže. Při rozpouštění
je třeba míchadlo udržovat neustále v činnosti. Možné je i rozmíchání s vodou přímo
v obalu nebo v pomocné nádobě, poté vlít do nádrže a doplnit vodu na stanovený objem.
Při přípravě směsí s pesticidy se vždy prvně do nádrže vpravuje Wuxal a následně teprve
pesticid.

WUXA L SU S K OM B I MG

H N O J I VA

MÍSITELNOST
Wuxal SUS Kombi mg je mísitelný s většinou běžných fungicidů a insekticidů, přesto je
vhodné případné směsi konzultovat přímo s výrobci daných pesticidů. Nedoporučujeme jej
používat ve směsi se silně alkalickými postřiky typu bordeauxské nebo sírovápenaté jíchy
a s polysulfidy. U okrasných rostlin doporučujeme nejdříve ověřit směs Wuxal + pesticid
na citlivost v místních podmínkách.
pH koncentrátu: 5,5–6,2; 1% roztok ve vodě má pH cca 7,9
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