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 WUXAL® Ascofol 
Pomocný rostlinný přípravek 

Výrobce: AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG Heerdter Landstraße 199, D-40549, Düsseldorf, Německo 

Dodavatel: Agro Aliance s.r.o., V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, tel: 257 830 138 

Číslo vzájemného uznání: V534 

Chemické a fyzikální vlastnosti: 

Vlastnost Hodnota (% hmotnostní) 

dusík (N) 2,3 % 

Vodorozpustný draslík (K2O) 1,5 % 

Vodorozpustný hořčík (MgO) 0,02 % 

Vodorozpustný vápník (Ca) 0,14 % 

Vodorozpustný bor (B) 3,0 % 

Vodorozpustné železo (Fe) 0,005 % 

Vodorozpustný mangan (Mn) 0,8 % 

Vodorozpustný zinek (Zn) 0,5 % 

Jod (I) 0,003 % 

Obsah organických látek min. 18 % 

Hodnota pH 5,5 – 6,5 

Ascophyllum nodosum 51,2 % (m/v) 

 
Obsah rizikových látek: Splňuje zákonem stanovené limity: (mg/kg pomocné látky) kadmium 1; olovo 10; rtuť 1, arsen 20; 
chrom 50 

Rozsah způsob použití: 
Suspenzní pomocný rostlinný přípravek vyrobené z extraktu mořské řasy (Ascophyllum nodosum) bohatý na živiny a přírodní 
látky stimulující růst rostlin.  
Díky obsahu přírodních rostlinných hormonů zvyšuje schopnost rostlin odolat abiotickému stresu především v ranní fázi jejich 
růstu a stimuluje tvorbu buněk, čímž pozitivně ovlivňuje kvalitu i kvantitu úrody. Díky obsahu stopových živin napomáhá při 
nasazení plodů a posiluje přirozenou odolnost rostlin. Výrobek má ideální pH pro listovou aplikaci a výbornou přilnavost. 

Doporučené dávkování: 
Pro listovou aplikaci a podporu růstu polních a zahradních plodin: 

Plodina Dávka Poznámka 

Polní plodiny: 2,5–3,0 l/ha maximálně v 1% koncentraci formou postřiku 1x až 2x během 
vegetačního období, na polní plodiny dle níže uvedených pokynů 

Obilniny 2,5 l/ha 2x při objevení praporcového listu a na začátku kvetení formou 
postřiku 

Kukuřice 2,5 l/ha 2x ve stadiu objevení 3–7 listů a na začátku kvetení formou postřiku, 

Slunečnice 2,5 l/ha, aplikovat 1x až 2x formou postřiku v období od objevení květných 
puků (stadium hvězdy) do začátku kvetení, 

Řepka olejka ozimá 3,0 l/ha, aplikovat formou postřiku 1x až 2x v období mezi zeleným pupenem a 
kvetením. 

Zahradní plodiny: 2,5–5,0 l/ha maximálně v 1% koncentraci formou postřiku 3x až 4x během 
vegetačního období, na zahradní plodiny dle níže uvedených pokynů: 

Réva vinná 3,0 l/ha 3x aplikovat formou postřiku množstvím kapaliny odpovídajícím stavu 
porostu, při tvorbě bobulí a kolem období začátku zrání, 

Jabloň 2,0–3,0 l/ha v období od kvetení po tvorbu plodů aplikovat 4x formou postřiku 
množstvím kapaliny odpovídajícím stavu porostu, 
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Třešně a višně 3,0–4,0 l/ha, 3x ve fázi kvetení, na konci kvetení a při prvním opadáváním plodů 
aplikovat formou postřiku množstvím kapaliny odpovídajícím stavu 
porostu, 

Rajčata, lilek, zeleninová 
a kořeninová paprika 

4,0–5,0 l/ha aplikovat formou postřiku 3x během vegetačního období v intervalu 2 
až 3 týdnů, 

Okurky 2,5 l/ha od začátku kvetení aplikovat formou postřiku 4x ve dvoutýdenním 
intervalu. 

Míchání / příprava aplikační směsi: 
• Při aplikaci dobře promíchat a nalít přes sítko do postřikové nádrže naplněné do půli vodou, přičemž míchací zařízení musí 
být neustále v provozu. 
• Přípravek na ochranu rostlin, který budeme používat současně, nachystáme podle návodu použití a nalijeme do nádrže. 
• Nádrž postřikovače doplníme vodou. 
• Hotovou postřikovou kapalinu okamžitě aplikujeme při neustálém míchání. 
• Postřik doporučujeme provést při teplotě ovzduší od +5 °C do +25 °C. 
• Účinnost zvyšuje, když se ošetření formou postřiku bude provádět v ranních, respektive ve večerních hodinách nebo když je 
zataženo. 
Při aplikaci společně s přípravkem na ochranu rostlin je vhodné předem vyzkoušet mísitelnost! 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 

Před použitím si přečtěte návod k použití. Při používáni nejezte, nepijte ani nekuřte. Znečistěný pracovní oděv okamžitě 
svlékněte. Po práci si omyjte ruce a obličej. Ochrana dýchacích orgánů je potřebná proti aerosolům při aplikaci. Používejte 
vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. 

Podmínky skladování: 
Výrobek je třeba skladovat v uzavřených originálních obalech v suchých, čistých uzamčených a chladných skladech, odděleně 
od potravin, nápojů a krmiv, kyselin, louhů, olejů a hořlavých látek a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, teplotami 
pod 0°C a nad +30°C, před vlhkem a mechanickým poškozením. Zajistěte, aby v průběhu skladování nedocházelo k častému 
kolísání teplot.  

První pomoc: 
Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku 
nebo příbalového letáku. 

Při nadýchání aerosolu při aplikaci: 

Přerušte expozici, zajistěte tělesný i duševní klid. 

Při zasažení kůže: 

Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře 
opláchněte. Při známkách podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. 

Při zasažení očí: 

Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména prostory pod víčky – čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li 
příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské ošetření). Kontaktní čočky 
pokud je postižený používá před ošetřením odstraňte a zlikvidujte. Kontaminované kontaktní čočky se nesmí znovu používat.  

Při náhodném požití: 

Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. 
Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo bezpečnostní list. 

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o hnojivu, se kterým postižený pracoval a o poskytnuté první pomoci. V 
případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním 
střediskem: telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402. 

 

Výrobek se dodává balený. 

Hmotnost (objem) balení: 12,7 kg (10 l); 127 kg (100 l) 

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech 
Datum výroby: uvedeno na obalu 

Číslo šarže: uvedeno na obalu 
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OZNAČENÍ: 

  
 
NEBEZPEČÍ 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky. 
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. 
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. 
P308 + P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 
Obsahuje kyselinu boritou 
Pouze pro profesionální uživatele. 


