WUXAL® SULFUR
Složení:
198 g/l N (121 g/l v amidické formě a 77 g/l v amoniakální formě),
693 g/l SO3 a plně chelatitované stopové prvky B, Cu, Fe, Mo, Mn, Zn
v množství odpovídajícím fyziologickým potřebám rostlin

Wuxal Sulfur má kromě obsahu dusíku a stopových mikroživin i velmi vysoký obsah síry.
Toto složení živin je obzvláště důležité pro syntézu proteinů, neboť síra i dusík jsou obsaženy
v aminokyselinách, jako je methionin a cystein. Síra a dusík jsou známé svým synergickým
účinkem na metabolismus rostlin. Síra je také zapojena v odolnosti rostlin vůči chorobám.
Všechny kationtové stopové prvky jsou plně a silně chelátované, a proto dobře dostupné pro
příjem listy a transport uvnitř rostliny
Balení:

20 l

Plodina

Dávka

Poznámka

Obilniny
(pšenice ozimá, ječmen ozimý)

3–5 l/ha
1–2x

1. odnožování
2. začátek prodlužovacího růstu až do prvního kolínka

Kukuřice

5 l/ha
1–2x

1. 4–6 pravých listů
2. 10 pravých listů

Řepka olejka

3–5 l/ha
1–2x

1. v průběhu vývoje listové plochy (podzimní aplikace
stádium 4–6 listů pro ozimou řepku olejnou)
2. na začátku prodlužovacího růstu

Cukrovka

3–5 l/ha
1–2x

1. 4–6 pravých listů
2. 6–8 pravých listů

Košťálová zelenina

3–5 l/ha
1–2x

1. 4–6 pravých listů
2. 10 pravých listů

Cibule, česnek

3–5 l/ha
1–2x

1. 5 nebo několik listů viditelných
2. začátek tvorby cibule

Špenát

5 l/ha
1–2x

1. v průběhu vývoje listů (hlavního výhonku)
2. dva týdny před sklizní

Salát

3–5 l/ha
1–2x

1. v průběhu vývoje listů (hlavního výhonku)
2. dva týdny před sklizní

Při aplikaci na řepku olejku a košťálovou zeleninu doporučujeme aplikovat tank-mix
hnojiva Wuxal Sulfur se 3–5 l/ha hnojiva Wuxal Oilseed. Pro aplikaci doporučujeme použít
dostatečné množství vody 400 l/ha.
Nedoporučujeme aplikovat v průběhu kvetení nebo zrání.
MÍSITELNOST
I když Wuxal Sulfur je kompatibilní s většinou běžně používaných pesticidů, doporučujeme
provést test mísitelnosti, zvláště když směs připravujete poprvé.
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