Etiketa

WUXAL Boron Plus
HNOJIVO ES
Typ hnojiva: Hnojivo NP - suspenzní 5-13 se stopovými živinami pro listové hnojení
Obsah živin:
% hmotnostní živina
5%

(N) Dusík celkový (70 g)

0,4 %

dusičnanový dusík

4,6 %

amonný dusík

13 %

(P2O5) vodorozpustný oxid fosforečný (183 g/l)

7,7 %

(B) vodorozpustný bor (108 g/l)

0,05 %

(Cu) vodorozpustná měď v chelátu s EDTA (0,7 g/l)

0,1 %

(Fe) vodorozpustné železo v chelátu s EDTA (1,4 g/l)

0,05 %
0,001 %
0,05 %

(Mn) vodorozpustný mangan v chelátu s EDTA (0,7 g/l)
(Mo) vodorozpustný molybden (0,014 g/l)
(Zn) vodorozpustný zinek v chelátu s EDTA (0,7 g/l)

Objem balení: 10 L; 100 L; čistá hmotnost: 14.1 kg; 141 kg
Výrobce: AGLUKON, Spezialdünger GmbH & Co. KG; Heerdter Landstraße 199 - D-40549 Düsseldorf (Německo).
Telefon: +49 (0) 2 11/50 64 237
Pokyny pro použití:
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 je použitelný až do 40 ° dH (stupeň tvrdosti vody).
Skladujte při teplotě nad + 5 ° C a pod +40 ° C, chraňte před častými změnami teplot.
Upozornění: Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.
Dávkování a podmínky používání:
plodina
CUKROVÁ ŘEPA
pro vyšší úrody cukru a na podporu
odolnosti proti suché hniloba a
hnilobě srdíčka řepy
ŘEPKA OLEJNÁ
pro vyšší úrodu oleje a na podporu
dobrého vývinu šešulí a semen
KUKUŘICE
pro zvýšení výnosu i kvality úrody
kukuřice
SLUNEČNICE
pro zvýšení výnosu
JÁDROVINY
podpora kvetení a zvýšení jemnosti
slupky plodů
PECKOVINY
Pro lepší nasazení květů a podporu
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dávka
1 - 2 l/ha

poznámka
2 aplikace
- ve fázi 4 - 6 listů
- krátce před zapojením porostu

1 - 2 l/ha

2 aplikace
- prodlužovací růst
- ve stadiu butonizace až do začátku kvetení
1-2 aplikace
- na začátku růstu, ve stádiu 4-5 listů
- na začátku prodlužovacího růstu, v stadiu 7-9 listů
1-2 aplikace
- před květem
3 aplikace
- kvetení
- stadium růstu
- po sklizni
2 aplikace
- začátek plného květu

1 - 2 l/ha

1 l/ha
1 l/ha

1 - 2 l/ha
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kvetení
RÉVA
Proti opadu květů a mladých plodů
ZELENINA
(Zelí, mrkev, celer, fazole, hrách,
ředkvička, salát hlávkový) zvýšení
kvality

1 - 2 l/ha

1 - 2 l/ha

- po sklizni
2 aplikace
- před květem
- na konci kvetení
2-3 aplikace
- obecně 2-3 týdny po přesazení
- opakovat v 8-10 denních intervalech
- zelí: ve stádiu 4-6 listů, na počátku tvorby hlávky

Wuxal Boron Plus je suspenze pro listovou aplikaci, která zaručuje vysoce účinný příjem bóru listy a pletivy rostlin.
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 se doporučuje zejména pro ovocné plodiny, vinnou révu, zeleninu a plodiny na orné půdě, při
nichž se nedostatek bóru často vyskytuje spolu se "skrytým" nedostatky jiných stopových živin.
Vyvážená výživa hnojivem Wuxal Boron Plus předchází rozvoji rzivosti slupky na citlivých odrůdách jádrového
ovoce a zároveň podporuje rychlost buněčného dělení důsledkem vysokého obsahu P a N. Výsledkem je optimální
růst ovoce.
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.
Pokyny pro skladování a manipulaci:
Hnojivo je třeba skladovat v dobře uzavřených originálních obalech v suchých, čistých zamčených a chladných
skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, kyselin, louhů, olejů a hořlavých látek a obalů od těchto látek.
Neskladujte v kovových obalech (riziko koroze). Chraňte produkt před znečištěním, vyschnutím, teplotami pod + 5
° C a nad 40 ° C a častými změnami teplot. I v důsledku krátkodobého vystavení výrobku teplotám pod + 5 ° C
může dojít ke změně barvy a vzniku krystalů. Tato skutečnost nezpůsobuje snížení kvality, během přípravy
aplikační kapaliny se krystaly rychle rozpustí. Krystaly lze také rozpustit dlouhodobějším ponecháním výrobku při
teplotách okolo 20 ° C při občasném promíchání nebo protřepání.
Mísitelnost, příprava postřiku
I když je Wuxal Boron Plus kompatibilní s nejběžněji používanými přípravky na ochranu rostlin, doporučujeme při
prvním použití otestovat kompatibilitu směsi. Při plnění nádrže dodržujte následující posloupnost:
1. nádrž naplňte částečným množstvím vody např. 1/3
2. zapněte míchání
3. přidejte Wuxal Boron Plus
4. v případě potřeby další hnojiva typu Wuxal
5. v případě potřeby přidejte pesticidy
6. nádrž doplňte vodou
7. připravenou aplikační směs aplikujte bez zbytečného prodlení
Odpovědnost
Jelikož skladování a aplikace hnojiva je mimo naší kontroly, můžeme být zodpovědní pouze za uspokojivou kvalitu
výrobku v čase dodávky.
Bezpečnostní opatření:
Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte. Znečištěný pracovní oděv okamžitě svlékněte. Po skončení práce umýt
ruce a obličej. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
PRVNÍ POMOC:
Pokud se projeví zdravotní potíže nebo v případě pochybností informujte lékaře a poskytněte mu informace z této
etikety nebo příbalové informace.
Při nadýchání prachu/aerosolu při manipulaci/aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte tělesný a duševní klid
Při zasažení kůže: Svlékněte znečištěný oděv. Zasažené části pokožky umyjte podle možností teplou vodou a
mýdlem, pokožku dobře opláchněte. V případě příznaků podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte zejména prostory pod víčky čistou pokud možno vlažnou
tekoucí vodou. Pokud přetrvávají příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte
odborné lékařské ošetření). Kontaktní čočky pokud je postižený používá před ošetřením oka odstraňte a
zlikvidujte. Kontaminované kontaktní čočky se nesmí znovu používat.
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Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá křeče);
nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal hnojiva nebo
bezpečnostní list.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, 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.
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech
Datum výroby: uvedeno na obalu
Číslo šarže: uvedeno na obalu
Distributor: AGRO ALIANCE s.r.o. V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, tel 257 830 138
OZNAČENÍ:

Nebezpečí
(H360FD) Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.
(P201) Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
(P308+P313) PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
(P501) Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.
Pouze pro profesionální uživatele.
Obsahuje: kyselinu boritou
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