
150 kg
WKMg 100L CZ100216

Dávkování a pokyny pro použití
Wuxal SUS Kombi Mg NK 20-15 + 4 MgO je vysoce koncentrované bezfosforové hnojivo vhodné pro aplikaci na list. 
Přípravek je možné použít ve všech polních plodinách, v ovocnářství, zelinářství i v okrasném zahradnictví, obzvláště 
tehdy, kdy je v půdě k dispozici dostatečná zásoba fosforu a rostliny mají zvýšené nároky na hořčík. Může být použit jak 
preventivně, tak i kurativně, po projevení se příznaků nedostatku hořčíku.
V obilninách je vhodné použít Wuxal SUS Kombi Mg – 2–4x a to v období od odnožování až do metání, dávka 3–5 l/ha.
V kukuřici se hnojivo aplikuje 3x v období mezi fází 2–11 listů, dávka 3–5 l/ha.
V bramborách se aplikuje 3x, poprvé počátkem tvorby poupat (fáze 50), opakuje se počátkem květu a 14 dní poté.  
Dávka 5 l/ha.
V cukrovce a krmné řepě se aplikuje 3–5x od fáze 4 listů do uzavření řádků, dávka 5 l/ha.
Zelinářství – aplikuje se v koncentraci 0,05–0,1 % (50–100 ml na 100 l vody) podle potřeby v kombinaci s běžnými 
pesticidy.
Okrasné rostliny – aplikuje se v koncentraci 0,05 – 0,1 % (50 –100 ml na 100 l vody) v kombinaci s běžně používanými 
pesticidy. V mladších rostlinách a kulturách s měkkými, jemnými listy je vhodné použít spodní hranici uvedené  
koncentrace. 
Chmel –  v koncentraci 0,15 % se kombinuje s ošetřením proti peronospoře. Při použití úsporných postřiků nesmí 
koncentrace převýšit 0,3 %. Při zvýšené potřebě dávkování zinku lze Wuxal Sus Kombi Mg používat ve směsi se síranem 
zinečnatým (0,2 %). Ošetřuje se 2–4x. Ošetření lze rovněž kombinovat s Wuxalem Super (3–5 l/ha).
Ovocnářství – aplikace 2–3x v dávce 3–5 l/ha v kombinaci s běžně používanými pesticidy, poprvé v růstové fázi těsně 
před vytvořením růžového poupěte (E2). V jabloních se v době po odkvětu doporučuje přejít na Wuxal SUS Kombi Ca. 
Vinařství – aplikace v dávce 3–5 l/ha v kombinaci s běžně používanými pesticidy proti peronospoře, celkem 5x.

rozsah a způsob použití
NK suspenzní hnojivo s hořčíkem a sto-
povými prvky (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pro 
použití zejména ve chmelu, polních plodi-
nách, ovocnářství, ve vinné révě, v okras-
ných rostlinách a zelenině.  Používat pouze 
v případě skutečné potřeby. Nepřekračujte 
doporučené dávkování.

příprava aplikačního roztoku
Produkt je třeba v obalu nejprve pečlivě rozmíchat a poté se vlije přes sítko do nádrže 
a spláchne vodou.Při rozpouštění je třeba udržovat míchadlo neustále v činnosti. Hnojivo lze 
rovněž přímo v obalu či v pomocné nádobě rozmíchat s vodou a vpravit do nádrže. Poté se za 
míchání doplní vody na stanovený objem.
Při přípravě směsí s pesticidy se do nádrže vždy vpraví jako první Wuxal a teprve poté se 
předepsaným postupem dávkuje příslušný pesticid.

Mísitelnost
Produkt je fyzikálně a chemicky mísitelný s fungicidy i insekticidy, běžně se nacházejícími na 
trhu, nedoporučujeme jej však používat ve směsi se silně alkalickými postřiky typu Bordeaux-
ské nebo sírovápenaté jíchy a s polysulfidy.
Před prvním provozním ošetřením okrasných rostlin směsi Wuxal s pesticidy doporučujeme 
ověřit citlivost kultury k této směsi v daných místních podmínkách.

pokyny pro sklaDováni a Manipulaci
Produkt 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 mrazem, teplotami pod +5 °C a  
nad 40 °C, znečištěním a vyschnutím. Neuchovávejte v kovových obalech (riziko koroze). 
I krátkodobým vystavením výrobku teplotám pod +5 °C může dojít ke změně barvy a vylouče-
ní krystalů. Tato skutečnost není na závadu jeho jakosti, při přípravě aplikační kapaliny dojde 
ke snadnému rozpuštění krystalů. Krystaly lze rovněž rozpustit delším ponecháním výrobku 
při teplotách okolo 20 °C za občasného promíchání či protřepání.

varovné označení, pokyny k ochraně zDraví a bezpečnosti liDí 
a k ochraně životního prostřeDí
Přípravek není ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
přípravcích ve znění pozdějších předpisů klasifikován.
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.
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 a amoniaku. 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 doko-
nale 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
Při styku s kůží: 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 
(chraňte nezasažené oko, sundejte kontaktní čočky). 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 lékaře.
Při vdechnutí výparů nebo aerosolů: Pacienta okamžitě vynést ze zamořené místnosti a ne-
chat jej odpočívat na dobře větraném místě. Lékařské vyšetření je potřebné jestliže postižený 
má problémy s dýcháním.

Množství:  100 l – 150 kg NETTO 
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby při skladování v neporušených obalech
Datum výroby: uvedeno na obalu
číslo vyrobené šarže: uvedeno na obalu

hnoJivo es
hnojivo nk(Mg) – suspenzní  
20-15-(4) se stopovými živinami 
pro listovou výživu

OBSaH žIVIN

Distributor: agro aliance spol. s r.o.  
252 26 třebotov 304,  tel: 257 830 137-8

výrobce:

spezialdünger Gmbh & co. kG, heerdter  
landstr. 199 D-40549 Düsseldorf, německo

% 
hmotnostní živina

20,0 Dusík (N) - celkový

4,3 - dusičnanový dusík

15,2 - močovinový dusík

15,0 vodorozpustný oxid draselný (K2O)

4,0 vodorozpustný oxid hořečnatý (MgO)

0,02 Bór (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


