Etiketa
®

WUXAL TOP P
HNOJIVO ES
Typ hnojiva: C.2.1 Hnojivo NPK roztokové 5-20-5 se stopovými živinami
Obsah živin:
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živina
Dusík (N) celkový
- amonný dusík
vodorozpustný oxid fosforečný (P2O5)
vodorozpustný oxid draselný (K2O)
vodorozpustný bór (B)
vodorozpustná měď (Cu) v chelátu s EDTA
vodorozpustné železo (Fe) v chelátu s EDTA
vodorozpustný mangan (Mn) v chelátu s EDTA
vodorozpustný molybden (Mo)
vodorozpustný zinek (Zn) v chelátu s EDTA

Čistá hmotnost: 1,3 kg láhev; 26 kg kanystr; 260 kg sud
Výrobce: AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG, Heerdter Landstrasse 199, D-40549 Düsseldorf, Německo.

Pokyny pro použití:
Speciální listové hnojivo určené pro všechny intenzivně pěstované a speciální plodiny se zvýšeným požadavkem
na fosfor, který nemůže být vykryt půdními hnojivy. Kromě toho přidáním dusíku, draslíku a vybraných plně
chelatizovaných stopových živin se předchází nevyvážené výživě pěstovaných plodin. Vysoký obsah fosforu
v hnojivu umožňuje rychlou úpravu akutního nedostatku P a také cílené předcházení latentního deficitu P.
Upozornění: Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Objem balení: 1 l láhev; 20 l kanystr; 200 l sud
Dávkování a podmínky používání:
plodina
dávka
Cukrová řepa
2 - 4 l/ha
Kukuřice
4 l/ha
Ovocné stromy 3 l/ha *)

Réva vinná

2 l/ha

Zelenina

4 l/ha

poznámka
1 – 2 aplikace ve fázi od 4 listů řepy do zakrytí řádků
1 – 2 aplikace ve fázi 2 – 6 listů kukuřice
3 – 4 aplikace od fáze poupat až do fáze plodu velikosti „oříšku“
*) aplikace v intervalu minimálně 8 – 10 dnů
4 – 5 aplikace od počátku léta
2 – 3 aplikace v období od tvorby bobulí do fáze zaměkání
bobulí
3 – 4 aplikace v období intenzivního růstu kultur

Mísitelnost, příprava postřiku:
Wuxal top P je mísitelný s běžně používanými přípravky na ochranu rostlin, přesto doporučujeme provést zkoušku
mísitelnosti před začátkem aplikace.
Při ředění je nutno zachovávat následující postup.
1. Do nádrže dát cca. ¾ množství vody.
2. Zapnout míchání.
3. Přidat odměřené množství přípravku. Pečlivě vypláchnout obal a přidat do nádrže.
4. Poté eventuálně přidat pesticidní přípravky.
5. Nádrž doplnit vodou na stanovený objem
6. Připravenou jíchu je nutno co nejrychleji vystříkat, nelze ji připravovat do zásoby.

Pokyny pro skladování a manipulaci:
Produkt 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
znečištěním, vysušením a před mrazem, teplotami pod -5°C a nad +40°C. Zajistěte, aby v průběhu skladování
nedocházelo k většímu kolísání teplot.
Bezpečnostní opatření:
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.
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 oka 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 přípravku 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.
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. 252 26 Třebotov 304, tel.: 257 830 138.
OZNAČENÍ:
Směs není označená jako nebezpečná dle Nařízení 1272/2008 ES (CLP)

