
Мікроплант
R

Листкове добриво - суспензія з високим 
вмістом елементів живлення для широкого 
спектру культур

Характеристики:

Вуксал Мікроплант - висококонцентрована суспензія, яка
розроблена спеціально для листкового застосування. 
Вуксал Мікроплант корегує гострий дефіцит мікроелементів 
та попереджує прояв прихованих дефіцитів, що сприяє збіль-
шенню продуктивності культур. Співвідношення елементів
живлення відповідає фізіологічним потребам більшості с/г культур, 
рослини забезпечуються найбільш необхідними елементами 
живлення.

Суспензії  Вуксал  мають  у  своєму  складі  додаткові  речовини  
(ад’юванти), які значно покращують змочування та зволоження листка, підвищують стійкість до змивання
опадами, тим самим збільшують ефективність листкових добрив.

Фізико - хімічні властивості: Густина: 1,57 кг/л.

рН показник: 6,4. Колір: темно-зелений.

Основні характеристики Вуксал Мікроплант:

• Високий вміст мікроелементів, які повністю доступні рослині;
• Додатково містить Азот, Калій і Магній для попередження
   дисбалансу у живленні;
• Мікроелементи повністю хелатовані;
• Надхелатування покращує якість робочого розчину;
• Наявність ад’ювантів покращує поглинання елементів живлення;
• Висока безпека для рослини;
 Можливість використовувати з різними типами розпилювачів;
 Сумісний з більшістю пестицидів.

•
•

ДОБРИВО - СУСПЕНЗІЯ

Вміст елементів живлення

Елемент г/л

Мікроелементи (Cu, Fe, Mn та Zn) повністю
хелатовані EDTA

(N)Азот 

Калій (K O)

Магній (MgO)

Бор (B)

Мідь (Cu)

Залізо (Fe)

Марганець (Mn)

Молібден (Mo)

Цинк (Zn)

Сірка (S)

78,0

157,0

47,0

4,7

7,9

15,7

23,6

0,15

15,7

81,0

2

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, 10 л, 100 л.



Мікроплант

*Продукт використовувати з інтервалом мінімум 8 - 10 днів.
Проявляється чутливість на  деяких  культурах, наприклад  слива - перед  основним  використанням
провести тест на чутливість культури до препарату.

Використання на культурах та норми внесення:

Культура Кратність 
внесення

Фаза внесення

Кукурудза 1-2 1-2Фаза 2 - 6 справжніх листків

Соя

Соняшник

1-2

 1

1 обробка - наростання вегетативної маси
2 обробка - бутонізація

1-2

1-2

Зернові 1-2

1-2

1-2

1-2Ріпак

Буряк цукровий

Починаючи з фази наростання вегетативної
маси - до цвітіння

 1-2
У період між фазами 4-х справжніх листків
та змиканням рядків

1-2

Картопля 1-2 У період після цвітіння 1-2

Овочі 3-4* У період наростання вегетативної маси 1-2

Плодові дерева

2-3*

4-5*

На початку літа

Середина літа 

2-3* Після збирання врожаю

Виноградники 2-3 Формування плоду - до початку дозрівання

1

1

0,5

1

Бахчові 3-4 Протягом вегетації 1-2

Разсадники 1-2 Протягом вегетації 1

Норма внесення
л/га

Фаза 5 - 6 справжніх листків

                                            
                              

1 обробка - початок виходу в трубку
2 обробка - фаза прапорцевого листка
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