
Кальцій
R

Висококонцентрована комплексна суспензія 
з високим вмістом кальцію для профілактики 
та усунення дефіциту кальцію у плодових та 
овочевих культур, а також на винограді.

Опис:

Елемент г/л

Мікроелементи (Залізо, Цинк, Магній та Мідь) 
повністю хелатовані EDTA

Азот загальний (N)

Кальцій (CaO)

Магній (MgO)

Бор (B)

Мідь (Cu)

Залізо (Fe)

Марганець (Mn)

Молібден (Mo)

Цинк (Zn)

160.0

240.0

 32.0

 0.8

0.64

 0.8

 1.6

0.016

0.32

Вміст елементів живлення
Основні характеристики Вуксал Кальцій:

• Розроблений спеціально для позакореневого живлення;
• Забезпечує рослину кальцієм, магнієм, азотом та 
  спектром  мікроелементів;
• Безпечний для культури;
• Повне хелатування мікроелементів сприяє їх кращому 
   поглинанню та переміщенню по рослині;
• Наявність спеціальних добавок забезпечує оптимальне
   поглинання поживних речовин незалежно від погодних 
   умов;
• Сумісність з більшістю пестицидів.

ДОБРИВО - СУСПЕНЗІЯ

Фізико - хімічні властивості: Густина: 1,6 кг/л.

рН показник: 6,5. Колір: оливково-зелений.

Тара: 1 л, 10 л.

                              

Застосування   Вуксал  Кальцій  більш  ефективно  прівняно 
зі застосуванням  звичайних солей  кальцію, що істотно знижує
хімічне навантаження на культуру. 

Заходи безпеки та відповідальність:
0 0При зберіганні продукту необхідно уникати коливань температур нижче +5 С та вище +30 С. Значні коливання темпе-

ратури або зниження температури може стати причиною кристалізації продукту. Кристали легко розчиняються у 
робочому розчині. Довготривале зберігання може призвести до зміни кольору та оборотнього поділу фаз. Ані криста-
лізація, ані зміна кольору не призведуть до зменшення фізіологічного ефекту. При змішуванні з пестицидами перший 
раз, протестувати у невеликій кількості перед основним використанням. 

Звертайтесь до нас! Консультаційний та Сервісний центр для країн Східної Європи та 
Середньої Азії.  Тел.: +38 05536 2-71-31, факс:   +38 05536 2-71-30,  e-mail:  info@unifer.de   
internet:  www.unifer.de.  Телефони гарячих ліній: +38 050 396 48 38, +38 050 494 27 73

Вуксал Кальцій також містить магній, азот та комплекс 
мікроелементів, необхідних для досягнення оптимального 
росту  плодів,  підвищення  урожайності  та  якості  продукції. 

 У відмінності  від  поширених солей  кальцію, Вуксал Кальцій  безпечний  для культури,  його 
ефективність  мало  залежить від  погодних  умов, він також  має  гарну  сумісніст ь з  більшістю 
пестицидів.



Кальцій
Використання на культурах та норми внесення:

                                                                                        

Культура Фаза внесення

Зерняткові 3-6 3-6

Поч. через 10 днів після опадання
пелюсток. Інтервал між обробками
10-14 днів

Суниця   2-3
Разом з фунгіцидними обробками проти
сірої гнилі

3-5

Виноград 3-4

2-3

3-5

3-5Томат, перець

Огірок

Фази дозрівання та плодоношення

 2-3 Фаза плодоношення

Диня, кавун

Кісточкові 3-4
Починаючи після утворення зав’язі.
Інтервал між обробками 14 днів.

3-5

2-4

Кратність 
внесення

Норма внесення,
л/га

  2-3 Фаза формування плоду
За три тижні до збирання врожаю 2-4

Фази утворення ягід та дозрівання

® Wuxal є зареєстрованою торговою маркою компанії Аглюкон Спеціалдунгер ГмбХ і Ко. КГ Дюссельдорф/Німеччина.
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