Zinc

Fertilizant FOLIAR
Fertilizant complex cu o concentrație ridicată de zinc
pentru prevenirea și controlul deficiențelor de zinc
AVANTAJE

• Zincul din Wuxal® Zinc este suprachelatat (prin utilizarea a 2 agenți
de chelatare), solubil în apă. Acest element chimic este esențial pentru
sinteza hormonilor de creștere și a proteinelor. Suprachelatarea
zincului conduce la stabilitatea produsului în soluția de tratare, ceea ce
asigură disponibilitatea acestui element, precum și o aplicare sigură a
fertilizantului și a pesticidelor.
• Comparativ cu alte produse pe bază de zinc (spre exemplu față de
cele pe bază de sulfat de zinc), prezintă aderență foarte bună datorită
adjuvanților conținuți și nu se spală de pe frunză.
• Nu produce fitotoxicitate.

Compoziție
%

w/w
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6,0
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5,0

N

71

2,3

S

32

Fertilizant cu o concentrație ridicată de zinc. Zincul și
gluconatul de zinc sunt complet chelatate cu EDTA.
Toți nutrienții sunt complet disponibili plantelor.
Elementele sunt 100% solubile în apă.
Ambalaj: 10 l

PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE
Densitate: 1,43 g/cm³

DESCRIERE PRODUS

Wuxal® Zinc este un fertilizant complex pe bază de zinc, destinat prevenirii
și controlului deficiențelor de zinc. Produsul este formulat ca o suspensie
concentrată, cristalină, preparată special pentru nutriția foliară a plantelor.
Wuxal® Zinc asigură o absorbție rapidă în frunze (efect starter), precum și
un efect de lungă durată datorită proprietăților sale deosebit de aderente.
Produsul poate fi amestecat cu majoritatea erbicidelor postemergente.
Se recomandă efectuarea unui test de compatibilitate.

Doză
Porumb

2 x 2 l/ha

Soia

1 x 1-2 l/ha

Cereale de toamnă

3 x 1-2 l/ha

Mazăre

1-2 l/ha

primul tratament se efectuează în stadiul de 3 frunze, iar al doilea în stadiul de
5 frunze
la 4-6 săptămâni după semănat, înainte de înflorit
primul tratament în toamnă/iarnă, al doilea la apariţia primului internod,
iar al treilea la apariţia frunzei stindard
în orice stadiu, când apar simptomele deficienţei de zinc

