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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 raných fázích 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 .

balení: 10 l a 100 l

DoPoRuČEní K APLIKACI

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

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

hodnota ph: 5,5–6,5

MísItELnost
I když Wuxal ascofol je kompatibilní s většinou běžně používaných pesticidů, doporučujeme 
provést test mísitelnosti, zvláště když směs připravujete poprvé .

WuxAL AsCofoL®

složení: 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%, jód (I) 0,003%, obsah organických 

látek min . 18%, ascophyllum nodosum 51,2% (m/v)




