MADE IN GERMANY

NAWÓZ
DOLISTNY

Grano

Wirtuoz nawożenia dolistnego.
Nawóz zawiesinowy do poprawy plonu zbóż
i poprawy jego jakości.
Ü Opracowany specjalnie dla zbóż.
Ü Pobudza fotosyntezę roślin w warunkach stresowych.
Ü Wydłuża żywotność liścia flagowego.
Ü Wpływa na poprawę wielkości i jakości plonu.
Ü Wpływa na poprawę wykorzystania zasobów gleby.
Ü Mikroelementy w pełni chelatowane EDTA.
Ü Możliwość łącznego stosowania z pestycydami.
Ü Dobre własności buforowe.

Grano

NAWÓZ WE
Płynny, zawiesinowy nawóz azotowy z magnezem, siarką i mikroelementami, do nawożenia dolistnego.

Wuxal Grano zawiera (% wag.):
®

15% N
8,3% N
6,7% N

azot całkowity
w tym amonowy N-NH4
w tym amidowy N-NH2

219,0 g/l
121,2 g/l
97,8 g/l

2% MgO

magnez

29,0 g/l

25% SO3

siarka

0,3% Cu

miedź schelatowana EDTA

4,3 g/l

0,3% Mn

mangan schelatowany EDTA

4,3 g/l

1,0% Zn

cynk schelatowany EDTA

®

®

365,0 g/l

14,6 g/l

3

Zakres stosowania, terminy i dawki

Wuxal Grano poprawia szybkość fotosyntezy, szczególnie w warunkach stresu,
czemu towarzyszy wyższa zawartość
chlorofilu (zieleń liści).
Proces ten może prowadzić do opóźnienia starzenia się liścia flagowego.
®

Uprawa

Dawka

Zboża

2-4 l/ha w fazie liścia flagowego (BBCH 39);
dawkę 4 l/ha stosować tylko dla jednorazowego zabiegu w fazie
liścia flagowego
2 l/ha krótko przed kłoszeniem (BBCH 49)

Wuxal Grano należy stosować w fazie liścia flagowego i, w razie
potrzeby, krótko przed początkiem kłoszenia.
®

Wuxal Grano może być stosowany w jednym zabiegu z Wuxal Cu
w fazie liścia flagowego (1 l/ha).
®

W przypadku mieszania z innymi środkami najpierw przeprowadzić
próbę w niewielkiej ilości.
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Wuxal Grano jest wysokoskoncentrowanym nawozem dolistnym z odpowiednio
dobranymi proporcjami składników
odżywczych, spełniającym specyficzne
wymagania zbóż.
Wuxal Grano charakteryzuje duża
zawartość azotu i siarki oraz magnezu,
miedzi, manganu i cynku.
Mikroelementy są w pełni chelatowane
EDTA dla lepszego przyswajania przez
wszystkie części roślin i możliwości
łącznego stosowania z pestycydami.
Odpowiednia kompozycja składników
odżywczych, poprzez efekt synergii,
dodatkowo wpływa na poprawę jakości
plonu.

gęstość: 1,46 g/cm ; pH = 6,7

®

Działanie i zalety

Fizjologiczna aktywność liścia flagowego,
szczególnie przy stymulacji azotem, siarką,
magnezem i mikroskładnikami, mocno
wpływa na zawartość białka w ziarnach
oraz na plon ziarna.
Stymulacja fotosyntezy w warunkach
stresu prowadzi także do zwiększenia
produkcji asymilantów, które zazwyczaj
poprawiają również przyswajanie
składników odżywczych przez system
korzeniowy.
Wuxal Grano ma znakomite właściwości
nawilżające i pokrywające, co pozwala
efektywnie wykorzystać właściwości
nawozu.
®

