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Висококонцентроване листкове добриво -  
суспензія зі спеціально підібраним складом 
елементів живлення для зернових культур

Опис:

Правильно підібраний склад елементів живлення Вуксал Грейн 
є основою збільшення урожайності  та покращення якості 
продукції зернових культур.

Основні характеристики Вуксал Грейн:

• Співвідношення елементів живлення повністю відповідає 

  фізіологічним потребам зернових культур;

• Корисні речовини повністю доступні рослині;

• Висока безпека для культур;

• Мікроелементи повністю хелатовані;

• Надхелатування покращує якість робочого розчину;

• Безпечне використання незалежно від погодних умов;

• Можливість використання з різними типами розпилювачів;

• Сумісність з більшістю пестицидів.

НОВА ФОРМУЛЯЦІЯ

Вміст елементів живлення

Елемент г/л

Мікроелементи (Мідь, Марганець та Цинк) 
повністю хелатовані EDTA

(N)Азот 

Сірка (S)

Бор (В)

Мідь (Cu)

Марганець (Mn)

Цинк (Zn)

Молібден (Mo)

72

144

34

1,44

14,4

28,8

21,6

0,28

Калій (K O)2

Вуксал  Грейн  збільшує  вміст  хлорофілу  у  листках,  тим самим,
підвищує  інтенсивність  фотосинтезу.  Підвищення   інтенсивності  фотосинтезу в  свою  чергу сприяє
поглинанню корисних речовин кореневою системою з грунту.

Вуксал  Грейн  багатий на  калій, мідь, марганець, молібден, цинк,
а також азот і сірку. Співвідношення елементів живлення повністю 
відповідає фізіологічним потребам  зернових культур (пшениця, жито, 
ячмінь, овес, тритикале тощо).

Вуксал Грейн - суспензія для листкового використання з відмінними  зволожуючими властивостями 
та ефектом реактиватора в’язкого осаду, що суттєво підвищує ефективність поглинання через лист. 
Мікроелементи суспензії Вуксал Грейн повністю хелатовані ЕДТА, що також збільшує іх доступність 
для рослини та покращує переміщення у рослині. Крім того, надхелатування дозволяє покращити
якість робочого розчину та  забезпечити максимальну сумісність з більшістю пестицидів.

Фізико - хімічні властивості: Густина: 1,44 кг/л.

рН показник: 6,8. Колір: бірюзовий.

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

Тара: 1 л, 5 л або 10 л відро.
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Не оптимальний рівень рН, нестача вологи або надмірна вологість грунту погіршують поглинання ко-
реневою системою як мікроелементів, так і макроелементів з грунту, що в кінцевому результаті 
призводить до зниження врожайності. Це можливо попередити використовуючи листкове добриво 
Вуксал Грейн з оптимально підібраним складом елементів живлення, який повністю відповідає фізіо-
логічним потребам зернових культур. Азот, Калій, Магній та оптимальний вміст мікроелементів 
Вуксал Грейн покращують живлення рослин, підвищують інтенсивність процессу асиміляції сухих 
речовин у рослині, що в кінцевому результаті підвищує урожайність. Калій також підвищує стійкість
рослин до посухи та до грибкових захворювань.

Використання на культурах та норми внесення:

                                            
                              

Зернові Фаза внесення (для всіх зернових)

Пшениця
1) Кінець кущення, початок виходу в трубку (ВВСН 29-31)  

Ячмінь

Ячмінь

0,5 - 1,5

0,5 - 1,5

Овес

Норма внесення
л/га

2) Поява прапорцевого листка (ВВСН 37-39)  

0,5 - 1,5

0,5 - 1,5
3) Перед колосінням (ВВСН 45-49)  

* Зверніть увагу, що Вуксал Грейн може на даний момент знаходитись на стадії державної реєстрації в Россійській Федерації та Молдові. Для актуалізації інформації стосовно стану державної реєстра-
ції, будь - ласка, перевірте відповідний реєстр.

® Wuxal є зареєстрованою торговою маркою компанії Аглюкон Спеціалдунгер ГмбХ і Ко. КГ Дюссельдорф/Німеччина.
©  Усі тексти, іллюстрації та фото данної листівки є інтелектуальною власністю компаній Аглюкон Спеціалдунгер ГмбХ і Ко. КГ та  ТОВ “Уніфер” і/або  партнерів нашої  компанії.
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