
Вуксал Суспензії

R

Висококонцентрована суспензія для швидкого і безпечного забезпечення рослин бором. 
Має відмінні Буферні властивості, нейтралізує рН робочого розчину, гарантує оптимальну 
дію засобів захисту рослин.

Борон pH

Вуксал Борон рН – інноваційна суспензія для безпечного застосування на культурах чутливих до 
нестачі бору. Вуксал Борон pH має унікальну властивість (в порівнянні з іншими «борними мікродобри-
вами») – буферний ефект. Створює оптимальні характеристики робочого розчину, для ефективного 
застосування спільно з ЗЗР (особливо чутливими до лужного рівня рН).

Підвищений вміст Бору і Фосфору в поєднанні з комплексом елементів живлення запобігають можливо-
му їх дефіциту.

Завдяки буферному ефекту Вуксал Борон рН є відмінним партнером в системах захисту борофільних 
культур, покращуючи якості робочого розчину (знижуючи жорсткість і нормалізуючи кислотність сере-
довища), сприяючи швидкому проникненню діючої речовини в рослину з одночасним забезпеченням 

Фізико-хімічні властивості: 
густина – 1,60 г/см3, рН – 2,8

Переваги Вуксал Борон pH:

 �Відмінні буферні властивості (1% розчин нормалізує 
pH до 6,8-7,2).
 �Відмінно сумісний з ЗЗР (особливо чутливими до високо-
го рН).
 �Високий вміст Бору і Фосфору.
 �Швидке та безпечне забезпечення рослин елементами жив-
лення.
 �Наявність прилипача і сурфактанта збільшує ефективність 
дії ЗЗР.

Більше ніж добриво!

Процесс Бор Кальций
Бере участь в процесі обміну речовин X X

Бере участь у ферментативних процесах X
Бере участь в гормональних процесах X X

Є учасником процесу фотосинтезу X
Компонент в клітинній стінці і мембрані X X

Функциональная участь в формуванні насіння та проростання X

Са активує ферменти, посилює обмін
речовин

Са запобігає  утворенню  надлишкового  
етилену  (гормону старіння)

Са забезпечує добрий розвиток кореневої
системи, сприяючи формуванню більшої
кількості кореневих волосків, за допомогою
яких з грунту до рослин надходить основна
маса води й розчинених у ній поживних
речовин.

Са накопичується у старих листках і не може
повторно використовуватися.  

В є регулятором синтезу стимуляторів та 
інгібіторів росту рослини.

В сприяє кращому засвоєнню кальцію та 
азоту рослинами, посилює утворення 
кореневих бульбочок. 

В бере участь у поділі клітин і 
формуванні клітинної мембрани, має 
вплив на запліднення квіток та 
формування пилку.Рекомендована норма позакореневого підживлення соняшнику Вуксал Борон рН — 2–2,5 л/га. 

Оптимально використовувати від фази 10 листків до початку цвітіння одноразово або розділя-
ти на два підживлення по 1–1,5 л/га. 

З Вуксал Борон рН відкриваються широкі можливості для внесення бору сумісно із засобами захисту 
рослин на соняшнику, який конче потребує цього мікроелементу. Адже основна маса борних мікродо-
брив при додаванні їх у бакову суміш робить дію деяких пестицидів неоптимальною, а обробляти поля 
двічі – окремо засобами захисту рослин і окремо борним мікродобривом – недешеві додаткові витрати.
Значення бору:

 �активізує роботу ферментів;
 �підвищує інтенсивність фотосинтезу;
 �поліпшує білковий обмін;
 �покращує синтез і переміщення вуглеводів;
 �бере участь у поділі клітин і формуванні клітинної 
мембрани;
 �сприяє кращому утворенню пилкових зерен і проро-
станню їх під час запліднення квітки;
 �забезпечує кращий розвиток кореневої системи (коре-
невих волосків);
 �збільшує кількість сім’янок у кошику соняшнику;
 �підвищує ефективність використання кальцію

Вміст елементів живлення:

Елемент г/л
N Азот загальний 70,0

P2O5 Фосфор водорозчинний 183,0
B Бор водорозчинний 108,0

Cu* Мідь водорозчинна 0,7
Fe* Залізо водорозчинне 1,4
Mn* Марганець водорозчинний 0,7
Mo Молібден водорозчинний 0,014
Zn* Цинк водорозчинний 0,7

* Катіони металів Cu, Fe, Mn, Zn повністю хелатовані EDTA.

При дефіциті Бору у соняшнику:
 �утворюється слабка коренева система;
 �порушується розвиток ксилеми і флоеми;
 �деформуються молоді листки;
 �рослини відстають у рості;
 �кошики деформуються, а сім’янки – утворюються 
нерівномірні;
 �погіршується запилення;
 �знижується врожай і його якість


