
Ойлсид ПЛЮС
R

Висококонцентроване добриво - суспензія 
для позакореневого підживлення олійних та 
борофільних культур з високим вмістом бору, 
марганцю, молібдену та сірки. Не змінює рН 
робочого розчину.

Характеристики:

Вуксал Ойлсид ПЛЮС - комплексне листкове добриво-суспензія з високим 
вмістом бору, сірки, марганцю. Рекомендований для застосування на олійних 
та борофільних культурах.

Основні характеристики 
Вуксал Ойлсид ПЛЮС:

• Не змінює рН робочого розчину. 
• Збалансований за елементами живлення; 
• Абсолютно сумісний з більшістю ЗЗР; 
• Сумісний з більшістю пестицидів;

• Може використовуватися на широкому спектрі 

культур. 

ДОБРИВО - СУСПЕНЗІЯ

Фізико хімічні властивості:

Вміст елементів живлення

Заходи безпеки та відповідальність:
При зберіганні продукту необхідно уникати коливань температур нижче +5°С та вище +30°С. Значні коливання 
температури 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 
кристалізація, ані зміна кольору не призведуть до зменшення фізіологічного ефекту. При змішуванні з пестицидами перший
раз, протестувати у невеликій кількості перед основним використанням. 

Тара: 10 л відро.

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 Ойлсид ПЛЮС ідеально підходить для змішування з різними 
ЗЗР. Оновлена формула не змінює рН робочого розчину та забезпечує 
потребу рослин у елементах живлення.

Елемент живлення  % 
ваговий 

г/л 

Азот (N) 1,2 15 
Сірка (SO3) 3,3 42 

Бор (B) 6,6 85 
Марганець* 1,6 20 
Молібден 0,23 3,5 

 
* Елемент повністю хелатований
за допомогою  EDTA

3
Щільність (20°С) – 1,29 г/см
Показник pH (20°С) – 5,0
Колір – зелений



Ойлсид ПЛЮС
Використання на культурах та норми внесення:

* - Рекомендовано сумісне внесення продуктів Вуксал з обробками ЗЗР, користуючись регламентами 
застосування пестицидів.

Для оптимального змочування рослин, внесення рекомендується проводити з достатньою кількістю 
води – 300-400 л/га сумісно з пестицидами.

Не рекомендується змішувати з гліфосатами. Вносите спочатку гліфосат, а потім Вуксал Ойлсид 
ПЛЮС.

Культура Кратність 
внесення 

Період 
внесення* 

Норма внесення 
л/га 

Соняшник 1-2 Від 8 листків до 
цвітіння 

2 

Ріпак 1-3 4-5 листків. 
Бутонізація – 

Початок цвітіння. 

2 

Соя 1-2 Бутонізація – 
Початок цвітіння. 

2 

Цукрові буряки 1-3 Від 4-6 листків до 
змикання рядків. 

2 

Хрестоцвітні овочі 1-2 6-8 листків. 2-3 
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