Sulphur

Fertilizant foliar
Fertilizant sub formă de suspensie lichidă, pe bază de
sulf, azot și micronutrienți, pentru aplicare foliară
AVANTAJE

• Prin conținutul său echilibrat de sulf, azot și microelemente, asigură o
dezvoltare bună a culturii încă din primele stadii de vegetație.
• Efect rapid: sulful și azotul se găsesc în forme ușor asimilabile foliar.
• Ajută la o mai bună înfrățire la culturile de cereale.
• Completează necesarul de sulf care nu poate fi preluat prin rădăcini.
• Aplicat toamna, crește rezistența culturii la temperaturile scăzute.
• Datorită conținutului de azot, ajută la creșterea calității grâului prin
obținerea unui conținut ridicat de proteină.
• Îmbunătățește eficiența absorbției din sol a îngrășămintelor pe bază de
azot.

DESCRIERE PRODUS

Wuxal® Sulphur este un fertilizant sub formă de suspensie, cu un conținut
foarte ridicat de sulf și azot utilizat pentru fertilizarea foliară. Compoziția
produsului Wuxal® Sulphur, în special raportul elementelor minerale,
îndeplinesc cerințele culturilor ce au nevoie de sulf ca grâu, rapiță și sfeclă
de zahăr.
Sulful, ca și azotul, este foarte important în sinteza proteinelor ce sunt părți
esențiale ale aminoacizilor. În special sulful este un component esențial al
metioninei și cisteinei.
N și S sunt cunoscute pentru efectul lor sinergetic în metabolismul plantei.
Sulful este, de asemenea, implicat în rezistența plantelor la boli.

Aplicarea Wuxal® Sulphur poate duce la o creștere
a calității producției (gluten la grâu, conținut de ulei la
rapiță), dar și la o rezistență mai mare a plantelor la boli.

Compoziție
%

w/w

g/l

15

NH4

199

52,5

SO3

696

0,01

B

0,133

0,004

Cu

0,053

0,02

Fe

0,265

0,012

Mn

0,159

0,001

Mo

0,013

0,004

Zn

0,053

Fertilizant foliar pe bază de sulf, azot și micronutrienți.
Pentru aplicare foliară.
Elementele sunt 100% solubile în apă.
Micronutrienții cationici fier, cupru, mangan și zinc sunt
complet chelatați (EDTA).
Ambalaj: 20 l

Proprietăți fizico-chimice
Densitate: 1.32 g/cm3
Valoare pH: aprox. 6,7

Carența de sulf reprezintă o problemă deoarece inhibă fotosinteza pe
tinerele frunze deoarece multe enzime nu sunt funcționale. Culturile de
toamnă sunt mai susceptibile apariției carenței de sulf față de culturile de
primăvară.

Doză
Rapiță

2 x 3 - 5 l/ha

Cereale

2 x 3 - 5 l/ha

Sfeclă de zahăr

2 x 3 - 5 l/ha

primul tratament se aplică în timpul dezvoltării frunzelor (toamna, la stadiul de
4 - 6 frunze), iar al doilea în timpul dezvoltării tulpinii
primul tratament se aplică la înfrățire, iar al doilea în timpul alungirii paiului până la
primul nod
primul tratament se aplică la stadiul de 4 - 6 frunze, iar al doilea la stadiul de
6 - 8 frunze

