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BLOK: VOLITELNÉ OZNAČENÍ

BLOK: POVINNÉ OZNAČENÍ

BLOK VOLITELNÉ OZNAČENÍ

BLOK: DODATEČNÉ OZNAČENÍ

WUXAL Ascofol

Pokyny pro skladování 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 před mrazem, teplotami pod 0°C a nad +30°C, před vlhkem a mechanickým poškozením. Zajistěte, aby v průběhu skladování 
nedocházelo k častému kolísání teplot.
Před prvním provozním ošetřením okrasných rostlin směsi Wuxal Ascofol s pesticidy doporučujeme ověřit mísitelnost případně citlivost 
kultury k této směsi na malé ploše v daných místních podmínkách.

Kapalná směs stopových živin Bor (B), Mangan (Mn) a Zinek (Zn)

HNOJIVO ES

Obsah živin:

živina% hmotnostní

3,0 % vodorozpustný bor (B)

0,8 % vodorozpustný mangan (Mn)

0,5 % vodorozpustný zinek (Zn)

Množství: čistá hmotnost 127 kg (100 L)

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

Zvláštní pokyny pro použití:
Suspenzní hnojivo obsahující směs stopových živin. Suspenzní formulace umožňuje snadnou manipulaci v porovnání s práškovými 
produkty, které nejsou lehce rozpustné a bývají hygroskopické. Wuxal Ascofol má stimulující vliv na rostliny, které se nachází ve 
fyziologickém stresu na začátku jejich růstu. Stimuluje časné dělení buněk v plodech čímž zlepšuje jejich velikost. Vysoký obsah 
stopových živin napomáhá při tvorbě plodů a jejich slupky. Wuxal Ascofol je vhodný pro zlepšení kvality předpěstovaných sazenic a také 
na snížení výpadku sazenic po vysázení.

Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.

Wuxal Ascofol může být aplikován postřikem spolu s pesticidy a také v kapénkové závlaze/hnojivé závlahy.

Dávkování a podmínky používání:

plodina dávka poznámka

2,0 l/ha
2,0 l/ha
3,0 l/ha
3,0 l/ha

Začátek kvetení
Plné kvetení
Konec kvetení
Plody ve velikosti 5-10 mm

Jádroviny

3,0 l/ha
3,0 l/ha
4,0 l/ha

Začátek kvetení
Opad květních lupenů
Po opadu prvních plodů

Peckoviny

3,0 l/ha
3,0 l/ha
3,0 l/ha

Růst brzy na jaře
Prvé květy
Tvorba prvních plodů

Jahody

Stadium 5-6 listů
Před kvetením
Vytvoření prvních bobulí/začátek 
zrání

3,0 l/ha
3,0 l/ha
3,0 l/ha

Réva

2,5 l/ha nebo
250 ml/hl

4 ošetření začínající při kvetení prvních květů v 14 denních 
intervalech

Rajče, zeleninová paprika, meloun, 
baklažán, okurka, dýně

2,5 l/ha
2,5 l/ha
2,5 l/ha

2-3 týdny po vzejití
Prodlužovací růst kořenů
2 ošetření ve 14 denních intervalech

Mrkev, cibule, pór, ředkvička

3 l/ha
3 l/ha
3 l/ha

Stadium 4-6 prvních listů
Další za 10-14 dní 
Tvorba hlávky

Brokolice, květák, zelí

5 l/ha
5 l/ha

14 dní po ukončení sběru
Přibližně po 3 týdnech

Chřest

Pouze pro profesionální uživatele.
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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.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a domácích zvířat:

Před použitím si přečtěte speciální pokyny. Zamezte úniku do životního prostředí. Při práci používejte osobní ochranné pracovní
prostředky: pracovní ochranný oděv, ochranný štít na obličej nebo ochranné brýle, gumové rukavice a gumovou obuv. Při přípravě
aplikační směsi používejte také ochrannou zástěru z pogumovaného textilu. Při práci a po ukončení práce až do vysvlečení ochranného
oděvu a důkladného umytí celého těla teplou vodou a mýdlem, není dovoleno jíst, pít ani kouřit! Po skončení práce je třeba pečlivě očistit 
aplikační zařízení a opláchnout čistou vodou. Dále třeba vyměnit znečištěný pracovní oděv a vyčistit znečištěné osobní ochranné pracovní 
prostředky včetně vnitřní strany rukavic. Zamezte kontaktu s očima, kůží a oděvem.

Opatření při požáru:

Eventuelní požár je nejvhodnější hasit hasební pěnou, hasebním práškem, oxidem uhličitým nebo pískem či zeminou. Vodu používejte jen 
výjimečně a to jen ve formě jemné mlhy, nikdy ne silným proudem a jen tehdy, pokud je dostatečně zabezpečeno, že kontaminovaná 
hasební voda nemůže uniknout z prostoru požářiště do okolí. Nesmí vniknout do veřejné kanalizace, spodních vod, recipientů povrchových 
vod a nesmí být zasažena zemědělská půda. Při hašení požáru používejte izolovaný dýchací přístroj a ochranný oděv pro celé tělo. Při 
hoření se mohou tvořit toxické zplodiny.

Fyzikálně-chemické vlastnosti:
Hustota: 1,27 g/cm3    
pH: přibližně 6,9
barva: černě-hnědá

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.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby

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
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