NAWÓZ
DOLISTNY

MADE IN GERMANY

Sulphur

Wirtuoz nawożenia dolistnego.
Wysokoskoncentrowany nawóz w pełni przyswajalny
dla roślin, mający decydujący wpływ na poprawę
zawartości białka w ziarnie.
Ü Zawiera siarkę w pełni przyswajalnych formach.
Ü Wpływa na poprawę wykorzystania azotu zawartego
w glebie.
Ü Wpływa na poprawę kondycji roślin.
Ü Zastosowany jesienią wpływa na zwiększenie mrozoodporności roślin.
Ü Możliwość łącznego stosowania z pestycydami
i nawozami NPK.

Sulphur

NAWÓZ WE
Płynny nawóz azotowy z siarką i mikroskładnikami pokarmowymi.
Do nawożenia dolistnego.

Wuxal Sulphur zawiera (% wag.):
®

15% N
52,5% SO3
21% S
0,01% B

azot całkowity (N-NH4)

199 g/l

tlenek siarki

696 g/l

siarka

278 g/l

bor

0,133 g/l

0,004% Cu

miedź schelatowana EDTA

0,053 g/l

0,02% Fe

żelazo schelatowane EDTA

0,265 g/l

0,012% Mn

mangan schelatowany EDTA

0,159 g/l

0,001% Mo

molibden

0,013 g/l

cynk schelatowany EDTA

0,053 g/l

0,004% Zn

gęstość: 1,32 g/m ; pH = 6,7
3

Zakres stosowania, terminy i dawki
Uprawa

Dawka

Terminy stosowania

Rzepak

3-5 l/ha

1. rozwój liści (faza 4-6 liści dla jesiennego
stosowania w rzepaku ozimym)
2. wczesne stadium rozwoju łodygi

Zboża

3-5 l/ha

1. faza krzewienia
2. początek strzelania w źdźbło przed fazą
pierwszego kolanka

Burak cukrowy

3-5 l/ha

1. faza 4-6 liści; 2. faza 6-8 liści

Kukurydza

5 l/ha

1. faza 6-8 liści; 2. faza 10 liści

Warzywa

3 l/ha

zwłaszcza w kapuście, cebuli, czosnku,
2-3 x co dwa tygodnie

Kapusta pekińska,
kalafior, brokuł

5 l/ha

1. faza 6-8 liści
2. powtórzyć po 10 dniach

Cebula, czosnek

3-5 l/ha

1. widoczne co najmniej 5 liści
2. początek wzrostu bulw

Sałata

3-5 l/ha

1. faza rozwoju liści (zabieg głowny)
2. po uformowaniu główek

5 l/ha

1. faza rozwoju liści (zabieg głowny)
2. dwa tygodnie po zbiorach

Szpinak

Wuxal Sulphur może być mieszany z pestycydami.
Nie przekraczać zalecanych dawek. Nie stosować w fazie kwitnienia.
Zalecana ilość wody dla optymalnego zwilżenia liści przy jednoczesnym
stosowaniu z pestycydami: 400 l/ha.
W przypadku mieszania z innymi środkami najpierw przeprowadzić próbę
w niewielkiej ilości.
®
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Działanie i zalety
Wuxal Sulphur jest płynnym nawozem
z podwyższoną zawartością azotu
i siarki, przeznaczonym do stosowania
dolistnego.
®

Wuxal Sulphur spełnia specyficzne
wymagania roślin jak pszenica,
rzepak, burak cukrowy, względem
azotu i siarki.
®

Siarka i azot są niezwykle ważne
w procesach syntezy białek zawartych
w aminokwasach.
Szczególnie siarka jako podstawowy
składnik metioniny i cysteiny.
Siarka i azot są niezmiernie ważne
ze względu na ich połączone
działanie na metabolizm roślin.
Siarka ma także wpływ na podniesienie odporności roślin na choroby.
Niedobory siarki są coraz większym
problemem ze względu na ograniczanie emisji jej związków do środowiska, ograniczanie stosowania
środków ochrony roślin zawierających
związki siarki oraz zwiększenie
intensywności upraw zbóż i rzepaku.
Uprawy ozime są bardziej podatne
na niedobór siarki niż uprawy jare.

