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Спеціальне добриво для обробки насіння бобових культур 
(соя, квасоля, горох, люпин тощо)

Характеристики:

Фізико - хімічні властивості:

рН показник: 7,9.

 Колір: темно-фіолетовий.

ДОБРИВО ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ 

° °

Вуксал КoMo зазвичай рекомендується для бобових культур, які вирощуються на грунтах з 
підвищенною кислотністю. Вуксал КoMo покращує процес азотфіксації за рахунок чого
підвищується урожайність і якість продукції. Можливо використовувати в поєднанні з іншими 
протруйниками для насіння, такими як фунгіциди, інсектициди або інокулянти.

Основні переваги Вуксал КoMo:       
•   Відмінний захист урожаю;                                         
•   Повне забезпечення кобальтом і молібденом;
•   Цілеспрямоване живлення проростаючих рослин;
•   Економить час для додаткової обробки;
•   Покращує покриття і адгезію елементів живлення на     
     поверхні насіння;
•   Підтримує проростання та загальний розвиток
     пагонів;
•   Сприяє раннім сходам рослини навіть у стресових  
     умовах;
•   Підвищує ефективність пестицидів для обробки  
     насіння.

Вуксал КoMo це інноваційна суспензія мікроелементів спеціально
розроблена для передпосівної обробки насіння сої, квасолі, гороху та інших
бобових культур. Молібден і Кобальт є важливими елементами в процесах 
фіксації Азоту бульбочковими бактеріями, але зазвичай часто містяться у 
низькій концентрації угрунтовому розчині). Мінеральний баланс Вуксал КoMo 
в ідповідає потребам молодих рослин і  допомагає покращити
схожість та стан майбутньої рослини.

Вуксал КоМо цілеспрямований для підживлення
рослини та безпечний для навколишнього середовища. Всі
елементи живлення повністю водорозчинні і тому повністю 
доступні для поглинання рослиною.

Елемент г/л

Кобальт (Со)

Молібден (Мо)

 15.0

150.0

Вміст елементів живлення

  Густина: 1,45 кг/л.

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.

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



КоМо 
Обробка та норми внесення

Вуксал КoMo легка у використанні формуляція, яка дозволяє проводити якісну обробку насіннєвого 
матеріалу на протравлюючих машинах будь-якого типу.

Рекомендується  обробляти  очищене  від  пилу і  домішок насіння, що гарантує опти-
мальне прилипання до поверхні насіння і, як наслідок, кращу якість обробки.

Перед застосуванням рекомендується змішати з необхідною кількістю води. Рекомен-
дована норма витрати робочого розчину до 10 л/т. Робочий розчин готують 
безпосередньо перед обробкою насіння. 

Норми  внесення:
Соя, Горох:    0,75 - 1,25 л/тонну насіння + інокулянт

                                            

® Wuxal є зареєстрованою торговою маркою компанії Аглюкон Спеціалдунгер ГмбХ і Ко. КГ Дюссельдорф/Німеччина.
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     Будь-яке публічне використання, копіювання або передрукування без письмової згоди компаній Аглюкон або ТОВ “Уніфер” суворо заборонено та переслідується законом. 


	Страница 1
	Страница 2

