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BLOK: POVINNÉ OZNAČENÍ

BLOK VOLITELNÉ OZNAČENÍ

WUXAL® SUSPENSION Boron

Hnojivo NP – suspenzní 8-10 se stopovými živinami pro listovou výživu

HNOJIVO ES

Obsah živin:

živina% hmotnostní

8,0 % Dusík - celkový (N)

5,5 % amonný ()

2,5 % močovinový dusík ()

10,0 % oxid fosforečný (P2O5)

7,0 % bor (B)

0,05 % měď (Cu) v chelátu s EDTA

0,1 % železo (Fe) v chelátu s EDTA

0,05 % mangan (Mn) v chelátu s EDTA

0,001 % molybden (Mo)

0,05 % zinek (Zn) v chelátu s EDTA

Množství: čistá hmotnost 13,5 kg (10 L)

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

Zvláštní pokyny pro použití:
Vysoce koncentrované listové hnojivo obsahující bor pro použití v plodinách se zvýšenými nároky na bór, jako jsou cukrovka, řepka 
olejka, kukuřice, slunečnice, ovocné dřeviny, réva vinná a zelenina.
Wuxal SUS Boron je suspenzní hnojivo s vysokým obsahem boru, obsahující dusík, fosfor a plně chelatizované stopové prvky. Wuxal SUS 
Boron je určen jak pro preventivní použití, tak i k zabránění akutního nedostatku boru. Je velmi vhodný k léčení stresových stavů 
zemědělských plodin.

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

Dávkování a podmínky používání:

plodina dávka poznámka

2-5 l/ha 2 aplikace
1. Fáze 4-6 listů
2. Krátce před uzavíráním

Cukrovka – srdéčková hniloba, zvýšení 
cukernatosti

2-5 l/ha 2 aplikace
1. Prodlužovaní růst
2.Tvorba poupat až počátek květu

Řepka olejka – zvýšení násady šešulí a 
semen, zvýšení obsahu oleje

2-3 l/ha 1-2 aplikace
1. Fáze 4-5 listů
2. Fáze 7-9 listů

Kukuřice – zvýšení výnosu a kvality

1-2 l/ha 3 aplikace
1. Během květu
2. Po odkvětu, do 3-4 týdnů (plody velikosti lískového 
oříšku až vlašského ořechu)

Jádroviny – zlepšení opálení a násady 
plodů

2-3 l/ha 2 aplikace
1. Počátek plného květu
2. Po sklizni

Peckoviny - zlepšení opálení a násady 
plodů

2 l/ha 2 aplikace
1. 2-3 týdny před květem
2. těsně před květem

Réva vinná – sprchání květů, lepší 
opylení

2-3 l/ha 2-3 aplikace
1. Obecně: 2-3 týdny po výsadbě či vzejití a opakovat po 8 
– 10 dnech
2.Brukvovité: ve stadiu 4-6 listů a počátkem tvorby hlávky

Zelenina (zejména brukvovité, mrkev, 
celer, fazol, hrách, ředkvička, salát aj.) 
– zvýšení kvality
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Nebezpečí

Obsahuje kyselinu boritou.

Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.

Před použitím si obstarejte speciální instrukce.

PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.

Pokyny pro skladování a manipulaci:

Přípravek je třeba skladovat v dobře 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 produkt před znečištěním, vyschnutím, 
teplotami pod +5°C a nad + 40°C, a obaly před mechanickým poškozením. Zabránit většímu kolísání teplot. Účinkem příliš nízkých či 
příliš vysokých teplot může dojít ke změně barvy přípravky a jeho krystalizaci. Eventuelně vytvořené krystaly se však snadno rozpustí při 
přípravě jíchy a nejsou na závadu jakosti výrobku. V případě přebalování hnojiva nepoužívat kovové obaly – nebezpečí koroze.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a domácích zvířat:

Při používáni nejezte a nepijte. Znečistěný pracovní oděv okamžitě svlékněte. Po práci si omyjte ruce a obličej. Ochrana dýchacích orgánů 
je potřebná proti výparům/aerosolům a v případě vytvoření vlhké mlhy. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné 
brýle nebo obličejový štít.

Opatření při požáru:

Materiál sám o sobě není nebezpečný a také sotva vznítitelný. V případě okolního ohně se můžou uvolnit nebezpečné zplodiny. V případě 
že se v ohni nachází větší množství hnojiva můžou se tvořit plyny dusíku, amoniaku a kyseliny fosforečné. Eventuelní požár je možné hasit 
postřikem vodou, oxidem uhličitým, chemickou hasební pěnou, chemickým hasebním práškem. Vodu lze použít pro chlazení obalu ve 
formě jemné mlhy, nikdy ne silným proudem a jen tehdy, kdy je dokonale zabezpečeno, že kontaminovaná hasební voda nemůže uniknout 
z prostoru požářiště do okolí, zejména nesmí proniknout do veřejné kanalizace, spodních vod, recipientů povrchových vod a nesmí 
zasáhnout zemědělskou půdu.

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. Přetrvávají-li dýchací potíže, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení kůže:

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

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).

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 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.

Mísitelnost:
Wuxal SUS Boron je mísitelný s běžně používanými pesticidními přípravky. V každém případě však doporučujeme provést předem před 
prvním použitím pro zvýšení jistoty test na mísitelnost. Wuxal SUS Boron není mísitelný s Wuxalem SUS Kalcium a Wuxalem Aminocal. 
Wuxal SUS Boron dále nelze mísit s minerálními oleji, síranem zinečnatým, síranem manganatým a látkami vykazujícími alkalickou reakci!
Příprava aplikačního roztoku.
Při ředění je nutno zachovávat následující postup.
1. Hnojivo je předem nutno v obalu dokonalým promícháním homogenizovat.
2. Do nádrže dát cca. ¾ množství vody.
3. Zapnout míchání.
4. Přidat odměřené množství přípravku. Pečlivě vypláchnout obal a přidat do nádrže.
5. Poté eventuelně přidat další typ hnojiva typu Wuxal.
6. Poté eventuelně přidat pesticidní přípravky.
7. Nádrž doplnit vodou na stanovený objem.
8. Připravenou jíchu je nutno co nejrychleji vystříkat, nelze ji připravovat do zásoby.

Pouze pro profesionální uživatele.
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Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech

Distributor: AGRO ALIANCE, s.r.o. 252 26 Třebotov  304, tel.: 257 830 137-8

Datum výroby:

Číslo šarže:

uvedeno na obalu

uvedeno na obalu

Vytištěno dne: 17. 2. 2011 13:50:19 Stránka 3 z 320101114-20110217


