
Комбі ПЛЮС
R

Суспензія з високим вмістом калію і бору для
використання на культурах з високою потребою у 
калії, а також для зниження стрессу у широкого 
спектру культур, викликанного нестачею вологи та 
високими температурами

НОВА ФОРМУЛЯЦІЯ   

Основні характеристики Вуксал Комбі ПЛЮС:

• Більш концентрований;
• Покращений антистресовий ефект в умовах нестачі вологи;
• Найбільш безпечний для рослини;
• Може застосовуватись на широкому спектрі культур;
• Більш економічний;
• Сумісний з більшістю пестицидів.

Фізико - хімічні властивості:

Густина: 1,5 кг/л.

рН показник: 6,8.

Колір: зелений.

Вуксал Комбі ПЛЮС - висококонцентрована калійная суспензія з
підвищенним вмістом бору. Азот, магній та інші мікроелементи також
входять до складу для попередження появи дисбалансу поживних
речовин.

В умовах посухи та високих температур, в клітинах рослин зменшу-
ється  наявність калію  і бору, викликаючи спектр фізіологічних стресових реакцій в метаболізмі рослин. 

Калій регулює фізіологічні процеси такі як фотосинтез, осмотичний
тиск та активацію ферментів.  Як правило, рослини, які піддаються
стресу від посухи, більш ніж зазвичай потребують калію.

Сумісна дія  калію та бору  знижує  негативний  вплив високих температур та нестачі вологи у широкого 
спектру культур, а не тільки борофільних.
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 ДОБРИВО - СУСПЕНЗІЯ

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. 

Тара: 1 л, 10 л, 100 л.

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

Характеристика:



Комбі ПЛЮС
Використання на культурах і норми внесення:

                                            

Культура Кратність 
внесення

Фаза внесення Норма внесення
л/га

Буряк цукровий
Між стадіями 4 справжніх листків та 
змиканням рядків

  2-3  1-3

Картопля
1 обробка: 14 днів перед цвітінням
2 обробка: на початку цвітіння
3 обробка: 14 днів після цвітіння

  2-3  1-3

Кукурудза  1-3
Між стадіями 3 справжніх листків та 
початком цвітіння

  2-3

Виноград   1-6

1-а обробка на початку оприскування проти
переноспори.
5 обробок кожні 10-14 днів сумісно з 
пестицидами.

  2-3

Суниця   1-3 Від початку вегетації до кінця цвітіння.   2-3

Овочі   1-3 Протягом вегетації.   2-4

Ріпак   1-3 Початок стеблування - бутонізація.   2-3

  2-3Соняшник   1-2 Між фазою першої пари листків та фазою
бутонізації.  

* Зверніть увагу, що Вуксал Комбі ПЛЮС може на даний момент знаходитись на стадії державної регістрації у Російській Федерації. Для актуалізації інформації про стан державної регістрації, будь -
ласка, перевірте відповідний реєстр.
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