Biostimulant för bladgödsling
Koncentrerad algsuspension för stimulans av
tillväxt och fruktbildning hos frukt och grönsaker.
BESKRIVNING

INNEHÅLL

WUXAL Ascofol är en högkoncentrerad naturlig sjögrässuspension som tagits fram ur brunalgen Ascophyllum
nodosum. För att förhindra biologisk aktivitet bland de aktiva
ingredienserna så skördas färska produkter för hand och
extraktet utvinns med en särskilt varsam extraheringsteknik.
Lösningsformeln ger en enklare hantering jämfört med
pulverprodukter som vanligen löser upp sig långsamt och är
mycket hygroskopiska. WUXAL Ascofol har en stimulerande
effekt på plantorna vid fysiologisk stress under den tidiga
tillväxtfasen. Den stimulerar tidig celldelning i fruktbildande
grödor och ökar därigenom fruktstorleken. Det höga innehållet
av mikronäringsämnen främjar fruktsättning och förbättrar
skalkvaliteten. Sjögräsextrakt som WUXAL Ascofol har
dokumenterats i vetenskaplig litteratur som en förhöjare av
effekten hos bekämpningsmedel. WUXAL Ascofol är rätt val
för att förbättra både kvaliteten på småplantor och deras
förmåga att överleva omplantering efter applicering på blad
eller rötter. Internationella erfarenheter visar att sjögräsextrakt
av högsta kvalitet som utvunnits ur Ascophyllum nodosum
som WUXAL Ascofol verkar genom att öka resistensen hos
växten mot svampsjukdomar som mjöldagg.

Suspension av mikronäringsämnena
Bor (B), Mangan (Mn) och Zink (Zn).
För bladgödsling.
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Alla näringsämnen är vattenlösliga.

FYSIOKEMISKA EGENSKAPER
Densitet: 1,27 g/cm³
pH-värde: cirka 6
Färg:

mörkbrun

•

Högkvalitativ algsuspension

•

Förebygger mikronäringsbrist

•

Ökad tillväxt vid stressade förhållande

•

Förbättrad grödkvalitet

•

Ökar effektiviteten av insekticider och herbicider

•

Stimulerar växtens egna försvarsmekanismer mot
skadegörare

•

Fäster väldigt bra på bladytan

•

Optimalt pH-värde för bladupptag

Uppnå den fulla potentialen
på myWUXAL.com
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DE FRÄMSTA FÖRDELARNA MED WUXAL ASCOFOL

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH DOSERING
Gröda

Tidpunkt

Dosering

Kärnfrukt

• blomningsstart / full blomning
• blomningsslut / fruktstorlek 5-10 mm

2 l/ha                 
3 l/ha

Stenfrukt

• blomningsstart / kronbladen faller av
• efter första fruktfällningen

3 l/ha                  
4 l/ha

Jordgubbar

tidig vårtillväxt / första blomningen / första frukten

3 l/ha

Vete

tidig sidoskottsbildning / flaggbladet fullt utvecklat

1 l/ha

Tomat, Paprika,
Melon, Aubergin,
Gurka, Squash

4 behandlingar med början vid (första) blomningen i 14-dagarsintervall

2,5 l/ha eller
250 ml/hl

Morot, Lök,
Purjolök, Rovor

2-3 veckor efter uppkomst / rottillväxt / 2 behandlingar med 14-dagarsintervall

2,5 l/ha

Broccoli,
Blomkål, Vitkål

4-6-bladsstadiet / 10-14 dagar senare / huvudbildning

3 l/ha

Sparris

14 dagar efter skörd / cirka 3 veckor senare

5 l/ha

Ladda ner
etiketten här

FÖRVARING, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ANSVAR
Temperaturen ska ligga mellan +5 ºC och +30 ºC. Större temperaturskillnader bör undvikas. Betydande temperaturförändringar och/eller för
låga temperaturer kan orsaka kristallisering. Kristallerna kommer dock att lösas upp lätt på nytt i spridningslösningen. Långvarig förvaring kan
även orsaka färgförändringar och reversibel fasseparation. Varken kristallisering eller färgförändringar påverkar produktens kvalitet vad gäller
önskad fysiologisk effekt. Vid blandning av bekämpningsmedel för första gången, genomför ett test i liten skala före storskalig användning.
Då förvaring och applicering av gödningsmedel sker utom vår kontroll kan vi endast hållas ansvariga för att produkten är av tillfredställande
kvalitet vid leveransen.
® = Registrerat varumärke
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