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Etiketa 
WUXAL® Sulfur 

 

HNOJIVO ES 

Typ hnojiva: C.1.1 Kapalné dusíkaté hnojivo N (SO3) 15 (52,5) se stopovými živinami, s nízkým 
obsahem biuretu 

Obsah živin: 

% hmotnostní živina 
15,0 N - Dusík - celkový (198 g/l) 
9,2 amonný dusík (121 g/l) 
5,8 močovinový dusík (77 g/l) 

52,5 vodorozpustný oxid sírový (SO3) (693 g/l) 
0,01 B vodorozpustný bor (0,132 g/l) 

0,004 Cu vodorozpustná měď v chelátu s EDTA (0,052 g/l) 
0,02 Fe vodorozpustné železo v chelátu s EDTA (0,264 g/l) 

0,012 Mn vodorozpustný mangan v chelátu s EDTA (0,158 g/l) 
0,001 Mo vodorozpustný molybden (0,013 g/l) 
0,004 Zn vodorozpustný zinek v chelátu s EDTA (0,052 g/l) 

Čistá hmotnost: 26,4 kg 
Výrobce: AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG, Heerdter Landstr. 199, D-40549 Düsseldorf, 
Německo. 

Pokyny pro použití: 
Wuxal Sulfur má kromě obsahu dusíku a všech 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. 

Upozornění: Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování. 

Objem balení: 20 l 

Dávkování a podmínky používání: 
Nejlepší účinku je dosaženo, když je Wuxal Sulfur aplikován brzy ráno nebo v podvečer, nebo když je 
zataženo. 

plodina dávka poznámka 
řepka olejka 3 – 5 l/ha 1. v průběhu vývoje listové plochy (podzimní aplikace stádium 

4-6 listů pro ozimou řepku olejnou) 
2. na začátku prodlužovacího růstu 

obilniny 
(ozimá pšenice, 
ozimý ječmen) 

3 – 5 l/ha 1. odnožování 
2. začátek prodlužovacího růstu až do prvního kolínka 

kukuřice 5 l/ha 1. stadium 4-6 listů 
2. stádium 10 listů 

cukrovka 3 – 5 l/ha 1. stádium 4-6 listů 
2. stádium 6-8 listů 

košťálová 
zelenina 

3 - 5 l/ha 1. stádium 6-8 listů 
2. opakovat po 10 dnech 

cibule, česnek 3 – 5 l/ha 1. 5 nebo několik listů viditelných 
2. začátek tvorby cibule 

špenát 5 l/ha 1. v průběhu vývoje listů (hlavního výhonku) 
2. dva týdny před sklizní 

salát 3 – 5 l/ha 1. v průběhu vývoje listů (hlavního výhonku) 
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2. dva týdny před sklizní 
 
Při aplikaci na řepku olejku a košťálovou zeleninu doporučujeme aplikovat směs hnojiva Wuxal Sulfur 
s 3 - 5 l/ha hnojiva Wuxal Oilseed. 
Nedoporučujeme aplikovat v průběhu kvetení nebo zrání. 

Mísitelnost, příprava postřiku. 
Wuxal Sulfur je mísitelný s většinou pesticidů. Pro postřik doporučujeme použít dostatečné množství 
vody 400 l / ha. 
I když Wuxal Sulfur je kompatibilní s většinou běžně používaných pesticidů, při prvním použití hnojiva 
doporučujeme provést zkoušku mísitelnosti 
Při plnění nádrže postřikovače dodržet následující postup. 
1. Do nádrže dát cca. 1/2 celkového množství vody. 
2. Zapnout míchání. 
3. Přidat odměřené množství Wuxal Sulfur. Pečlivě vypláchnout obal a přidat do nádrže. 
4. Podle potřeby přidat jiný typy Wuxal 
5. Poté podle potřeby přidat pesticidy. 
6. Nádrž doplnit vodou na stanovený objem 
7. Připravená směs musí být čím dříve vystříkána, nemůže být připravována do zásoby. 

Pokyny pro skladování a manipulaci: 
Hnojivo 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 produkt před znečištěním, vyschnutím a před mrazem, teplotami pod 
+5°C a nad +40°C. Doporučuje se uskladnit produkt tak aby byl chráněn před vlivy počasí, slunečním 
zářením, přehřátím a znečištěním. Zabraňte 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: 
Pacienta okamžitě vynést ze zamořené místnosti a nechat jej odpočívat na dobře větraném místě. 
Lékařské vyšetření je potřebné jestliže postižený má problémy s dýcháním. 

Při zasažení kůže: 
Svlékněte kontaminovaný oděv. Postiženou část kůže neprodleně důkladně omýt mýdlem a 
dostatečným množstvím vody. V případě potřeby přivolejte lékaře. 

Při zasažení očí: 
Důkladně vymýt oči při plném otevření očních víček pod tekoucí vodou. Kontaktní čočky sundejte 
pokud je postižení používá. V případě potřeby přivolejte očního specialistu. 

Při náhodném požití: 
Okamžitě vypláchněte postiženému ústa vodou a následně podejte velké množství vody. V případě 
přetrvávajících potíží přivolejte lékařskou pomoc. 
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 
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Číslo šarže: uvedeno na obalu 
Distributor: AGRO ALIANCE, s.r.o. V Zálesí 304, 252 26 Třebotov, tel.: 257 830 138 

OZNAČENÍ: 
 
Směs není označená jako nebezpečná dle Nařízení 1272/2008 ES (CLP) 
 


