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Більше 
ніж добриво!
Майже 100-річна історія успішних дослі-
джень у галузі живлення рослин та задово-
лені клієнти у більш ніж 70 країнах світу 
на 5 континентах є кращим підтверджен-
ням справжньої німецької якості продуктів 
компанії AGLUKON. Вся продукція компанії 
AGLUKON, яка представлена на україн-
ському ринку, виробляється в Дюссельдор-
фі (Німеччина), під суворим контролем най-
вищих стандартів якості.
Тільки тут, в ході багаторічних лаборатор-
них розробок, змогли створити провідний 
світовий бренд групи листкових добрив, 
суспензію ВУКСАЛ.
ВУКСАЛ - продукт, який здобув собі репу-
тацію високоякісного, надійного та ефек-
тивного засобу підвищення продуктивності 
сільськогосподарських культур. Сучасні сіль-
госпвиробники довіряють йому свої врожаї.
У 2003 році компанія Уніфер зі своєю 
мережею професійних дистрибуторів, 

працюючи як ексклюзивний представник 
компанії AGLUKON в Україні та країнах 
СНД, вперше представила ВУКСАЛ на 
українському ринку для того, щоб пере-
дати європейський досвід та еталон якості 
перевіреної у всьому світі продукції місце-
вим аграріям.
Що ж відрізняє ВУКСАЛ? Будучи ціле-
спрямованим - поживні речовини потра-
пляють саме туди, де вони необхідні і саме 
в той час, коли це необхідно, збалансова-
ним та швидкодіючим, ВУКСАЛ забез-
печує рослини всім комплексом елементів 
незалежно від несприятливих зовнішніх 
умов. Крім цього, завдяки додатковим влас-
тивостям та чудовій сумісності з іншими 
препаратами, ВУКСАЛ покращує якість ро-
бочого розчину і ефективність його застосу-
вання, завдяки чому рослини розвиваються 
здоровими, формуючи максимальні врожаї 
високої якості.

Екологічно чисті та інноваційні технології 21 
сторіччя: сучасне виробництво суспензій Вуксал 
компанією Аглюкон у Дюссельдорфі, в експлуа-
тації з 2010 р.

Мартін Амадор (праворуч), менеджер із інсек-
тицидів та листкових добрив компанії Байер у 
Латинській Америці, разом з агрономом Ісраель 
Веласкес (ліворуч) у сучасному господарстві з ви-
робництва квітів у Боготі (Колумбія). У Колумбії, 
однієї з найбільших експортерів квітів у світі, «ро-
дина Вуксал» та Байер дуже близькі союзники. 
Байер пропонує у Колумбії широкий асортимент 
продуктів Вуксал, які виробляють у країні на за-
воді Байер Кропсайенс у м. Баранкілья.
Крім того, в інших регіонах світу, ведучі компанії 
захисту рослин пропонують Вуксал як продукт їх 
лінійки, або у проектах по співробітництву з Аглю-
кон та Уніфер.

«Яскравий офіс» Уніфер у м. Каховка Херсонської області /Україна: Центр управління, сервісу та логіс-
тики Уніфер-групи для України та країн Східної Європи.
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На основі повної хелатизації за допомогою хе-
латуючого агенту EDTA катіони мікроелементів 
повністю доступні для рослин, при цьому най-
кращі по швидкості та ефективності поглинання 
та використання рослиною. 
Графік наочно демонструє перевагу суспензії 
на основі Mn-EDTA порівняно з іншими продук-
тами на основі Mn-карбонату та Mn-сульфату. 
Рослини можуть використовувати такі поживні 
речовини значно швидше і більш ефективно. І 
навпаки, прості солі, важкорозчинні карбонати, 
а також оксиди не проникають в рослину, або 
помітно затримуються на поверхні листка

Джерело: Versuch Dr. Hunsche, Uni Bonn, 2014

повністю доступні для рослин, при цьому найкращі по швидкості і ефективності 
поглинання та використання рослиною

швидкі, ефективні, висококонцентровані та при цьому повністю розчинні
Вуксал суспензії містять широкий спектр поживних речовин у високій концентрації. Вони повністю розчинні за правильного 
зберігання та застосування, прості у використанні та дозуванні.

збалансовані формуляції мікро- та макроелементами відповідно до потреб рослин
Більшість поживних речовин не діють окремо, а в тісній взаємодії один з одним. Як на основі фізіологічних особливостей рослин, 
так і внаслідок несприятливих ґрунтових і погодних умов доречним є використання комплексу поживних речовин в оптималь-
ному співвідношенні для листка рослини. 

сумісні майже зі всіма основними засобами захисту рослин
Компанія виробник тісно співпрацює з провідними світовими виробниками засобів захисту рослин. Змішуваність з переважною 
більшістю пестицидів є умовою для випуску нової суспензії Вуксал для виробництва.

Добрива Вуксал є:

4

– більше ніж добриво!
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Завдяки своїм властивостям рН-нейтралізатора 
і пом’якшувача жорсткої води Вуксал значно 
покращує якість робочого розчину і разом з 
тим ефективність засобів захисту рослин. 

Цей ефект особливо сильно виражений у фор-
муляції Вуксал P Max. При застосуванні продук-
тів Вуксал, відбувається оптимізація значення 
рН робочого розчину, що дозволяє рослинам 
оптимально поглинати поживні речовини че-
рез листки та гарантує високу ефективність 
пестицидів.

значно покращити якість робочого розчину, шляхом нейтралізації* рівня рН (≈7) і 
пом’якшення* води

Добрива Вуксал дозволяють:

– більше ніж добриво!

* Сила буферного ефекту і пом’якшення води різняться залежно від продукту.
Найкращий рівень цих властивостей проявляють: Вуксал Р Мах та Вуксал БІО Аміноплант

Прилипачі

Захищають поживні речовини 
та активні інгредієнти від зми-
вання дощем або поверхневим 
зрошенням 

Поверхнево активні 
речовини

Забезпечують рівномірний 
розподіл та краще покриття 
робочим розчином поверхні 
листка

Зволожувачі з 
ефектом реактивації

Забезпечують реактивацію 
поживних речовин на поверх-
ні листка навіть після виси-
хання
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БІОСТИМУЛЯТОРИ - АНТИСТРЕСАНТИ

Біостимулятор-антистресант з високим вмістом аміно-
кислот рослинного походження та іншими біологічно 
активними речовинами

Вуксал БІО Аміноплант - високоякісний біостимулятор-анти-
стресант рослинного походження. Продукт отриманий особливою 
технологією екстрагування, яка дозволяє зберегти всі властивості 
біологічно активних речовин. Містить широкий спектр амінокислот 
та інші біоактивні речовини (ауксин, ГАМК, вітаміни тощо).
Вуксал БІО Аміноплант активує захисну систему рослин проти дії не-
сприятливих факторів (висока або низька температура, посуха тощо), 
покращує розвиток кореневої системи та зав’язування плодів.
Вуксал БІО Аміноплант має відмінні властивості прилипача та 
зволожувача, володіє буферними властивостями. Рекомендується 
як додатковий компонент робочого розчину при обробках ЗЗР.

Переваги Вуксал БІО Аміноплант:

 � Високий вміст амінокислот рослинного походження та інших біо-
активних речовин; 
 � Активує захисну систему рослин проти дії несприятливих факторів; 
 � Покращує розвиток кореневої системи; 
 � Володіє буферними властивостями; 
 �Має відмінні властивості прилипача та зволожувача; 
 � Підвищує ефективність пестицидів; 
 � Наявність спеціальних добавок гарантує оптимальне поглинання 
біологічно активних речовин незалежно від погодних умов.

Фізико-хімічні властивості: Густина – 1,13 кг/л, рН – 4,0.

Норма внесення: 0,5-3,0 л/га.
Вміст елементів живлення

Елемент г/л
Амінокислоти* 141,3

N Азот загальний 22,6
Р2О5 Фосфор водорозчинний 22,6
K2O Калій водорозчинний 22,6

*Амінокислоти, які входять до складу Вуксал БІО Аміноплант: 
Аланін, Аргінін, Аспарагінова кислота, Цистин, Глутамінова кислота, 
Гліцин, Гістидин, Ізолейцин, Лейцин, Лізин, Метіонін, Валін, Орнітин, 
Фенілаланін, Пролін, Серин, Треонін, Триптофан, Тирозин.

Додатково до Вуксал БІО Аміноплант входять: Гамма-
Аміномасляна кислота, Ауксин, Фітинова кислота, Інозитол, Холін, 
мікроелементи, вітаміни (В1, В2, В3), Нікотинова кислота, Біотин та 
Фолієва кислота.
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БІОСТИМУЛЯТОРИ - АНТИСТРЕСАНТИ

Біостимулятор преміум класу з високим вмістом фітогор-
монів природного походження та іншими біологічно ак-
тивними речовинами.

Вуксал БІО Аскофол – висококонцентрована суспензія з екстракту 
бурої водорості Ascophyllum nodosum. Для збереження біологічної ак-
тивності природних речовин, водорості Ascophyllum nodosum збирають 
вручну і піддають «м’якій» технології екстрагування. Мікроелементи, які 
також входять до складу, доповнюють і підсилюють дію біологічно ак-
тивних речовин. 
Вуксал БІО Аскофол стимулює поділ клітин та їх диференціацію, ак-
тивує коренеутворення та ростові процеси, сприяє утворенню бруньок 
та їх диференціації, поліпшує запліднення і зав’язування плодів, усу-
ває наслідки впливу стресових факторів (посухи, низьких температур 
тощо).

Переваги Вуксал БІО Аскофол:

 � Високий вміст фітогормонів природного походження та інших біоак-
тивних речовин; 
 � Стимулює процеси росту та розвитку рослин; 
 �Мікроелементи доповнюють і підсилюють дію біологічно-активних ре-
човин; 
 � Усуває наслідки впливу негативних факторів навколишнього сере-
довища; 
 � Підвищує природний опір рослин до патогенів; 
 � Підвищує ефективність пестицидів;
 � Наявність спеціальних добавок гарантує оптимальне поглинання біо-
логічно активних речовин незалежно від погодних умов.

Фізико-хімічні властивості: Густина – 1,27 кг/л, рН – 6,0.

Норма внесення: 2-3 л/га.

Вміст елементів живлення

Елемент г/л
Екстракт бурої водорості Ascophyllum nodosum* 622,0

B Бор водорозчинний 38,1
Mn Марганець водорозчинний 10,2
Zn Цинк водорозчинний 6,30

* Екстракт морської водорості Ascophyllum nodosum містить природні 
біоактивні речовини: фітогормони (цитокініни, ауксини, гібереліни, 
бетаїни), вітаміни та амінокислоти.
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УНІВЕРСАЛЬНІ ДОБРИВА

Висококонцентроване та повністю водорозчинне добри-
во-суспензія зі спеціально підібраним для зернових куль-
тур вмістом мікроелементів. 

Вуксал Грейн – комплексне інноваційне листкове добриво-суспензія. 
Співвідношення мікроелементів (Mn, Zn, Cu та Mo) повністю відповідає 
фізіологічним потребам зернових культур (пшениця, жито, ячмінь, овес, 
тритикале тощо). Додатково містить Магній, Калій та Азот для поперед-
ження дисбалансу у живленні та посилення інтенсивності фотосинтезу.
Вуксал Грейн збільшує вміст хлорофілу, тим самим, підвищує інтенсив-
ність фотосинтезу. Підвищення інтенсивності фотосинтезу в свою чергу 
сприяє поглинанню елементів живлення кореневою системою з ґрунту.

Переваги Вуксал Грейн:

 � Співвідношення елементів живлення (Mn, Zn, Cu та Mo) відповідає 
фізіологічним потребам зернових культур;
 � Додатково містить Магній, Калій та Азот для попередження дисба-
лансу у живленні та посилення інтенсивності фотосинтезу;
 � Всі елементи живлення повністю та швидко проникають у рослину;
 � Надхелатування EDTA поліпшує якість робочого розчину;
 � Прекрасно сумісний із більшістю пестицидів;
 � Наявність спеціальних добавок підвищує ефективність дії засобів за-
хисту рослин (ЗЗР) та забезпечує оптимальне поглинання поживних 
речовин незалежно від погодних умов.

Фізико-хімічні властивості: Густина – 1,52 кг/л, рН – 6,5.

Норма внесення: 0,5-1,5 л/га.

Вміст елементів живлення

Елемент г/л
N Азот загальний 76,0

K2O Калій водорозчинний 152,0
MgO Магній водорозчинний 30,0

S Сірка водорозчинна 88,0
Cu Мідь водорозчинна 15,0
Mn Марганець водорозчинний 30,0
Zn Цинк водорозчинний 22,0
Mo Молібден водорозчинний 0,3

Катіони мікроелементів (Міді, Марганцю і Цинку) повністю 
хелатовані EDTA
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Комплексне листкове добриво-суспензія з високим вмістом 
фосфору та цинку для застосування на всіх культурах 

Вуксал Р Мах ідеально підходить для сприяння росту та розвитку ко-
реневої системи рослин на початкових етапах вегетації, а також для 
зменшення стресу рослин викликаного дефіцитом цинку або фосфору.

Фосфор, який входить до складу Вуксалу Р Мах, знаходиться у формі 
водорозчинного фосфату, що гарантує швидке та безпечне живлен-
ня рослин фосфором.

Вуксал Р Мах має найкращі буферні властивості та нейтралізує рН 
робочого розчину, що гарантує оптимальну дію засобів захисту рослин.

Переваги Вуксал Р Мах:
 � Високий вміст фосфору та цинку;
 � Добре збалансований склад повністю хелатованих мікроелементів;
 � Оптимальний вміст азоту для покращення листкової абсорбції 
фосфору;
 � Нейтралізує рН робочого розчину;
 � Поживні речовини повністю доступні рослині;
 � Сумісний з більшістю пестицидів.

Фізико-хімічні властивості: Густина – 1,45 кг/л, рН – 6,0.

Норма внесення: 1,5-2 л/га.

Вміст елементів живлення

Елемент г/л
N Азот загальний 150,0

P2O5 Фосфор водорозчинний 450,0
B Бор водорозчинний 0,29
Cu Мідь водорозчинна 0,72
Fe Залізо водорозчинне 1,45
Mn Марганець водорозчинний 0,72
Mo Молібден водорозчинний 0,014
Zn Цинк водорозчинний 15,0

Катіони мікроелементів (Заліза, Міді, Марганцю та Цинку)  
повністю хелатовані EDTA.

УНІВЕРСАЛЬНІ ДОБРИВА
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УНІВЕРСАЛЬНІ ДОБРИВА

Висококонцентроване та повністю водорозчинне 
добриво-суспензія для швидкого і безпечного за-
безпечення рослин бором.

Вуксал Борон – комплексне листкове добриво-суспензія з ви-
соким вмістом бору, що гарантує надзвичайно ефективне про-
никнення бору, як через листкову поверхню так і через тканину 
квітки. Наявність додаткових поживних речовин посилює дію 
бору та попереджає можливий дисбаланс елементів живлення.
Вуксал Борон сприяє кращому запиленню та зав’язуванню 
плодів, зменшує абортивність, регулює водний баланс клітин 
рослини, впливає на ріст та розвиток меристеми, сприяє кра-
щому поділу клітин.

Переваги Вуксал Борон:

 �Швидко та безпечно забезпечує рослину бором;
 � Наявність додаткових поживних речовин посилює дію бору;
 � Покращує запилення та зав’язування плодів;
 � Підвищує стійкість рослин до стресових факторів;
 � Прекрасно сумісний із більшістю пестицидів;
 � Наявність спеціальних добавок підвищує ефективність дії за-
собів захисту рослин (ЗЗР) та забезпечує оптимальне погли-
нання поживних речовин незалежно від погодних умов.

Фізико-хімічні властивості: Густина – 1,38 кг/л, рН – 6,8.

Норма внесення: 1-3 л/га.

Вміст елементів живлення

Елемент г/л
N Азот загальний 110,0

P2O5 Фосфор водорозчинний 137,0

B Бор водорозчинний 95,9

Cu Мідь водорозчинна 0,69

Fe Залізо водорозчинне 1,37

Mn Марганець водорозчинний 0,69

Zn Цинк водорозчинний 0,69

Mo Молібден водорозчинний 0,014

Катіони мікроелементів (Заліза, Міді, Марганцю і Цинку) 
повністю хелатовані EDTA
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УНІВЕРСАЛЬНІ ДОБРИВА

Висококонцентроване та повністю водорозчинне добриво-
суспензія для профілактики та усунення дефіцитів широкого 
спектру мікроелементів.

Вуксал Мікроплант – комплексне листкове добриво-суспензія із високим 
вмістом широкого спектру мікроелементів. Додатково містить Магній, Калій 
та Азот для попередження дисбалансу у живленні та посилення інтенсивності 
фотосинтезу.
Вуксал Мікроплант рекомендується для позакореневого підживлення куль-
тур, які вирощуються за інтенсивною технологією. Використання добрива 
Вуксал Мікроплант гарантує постачання всіх мікроелементів необхідних 
рослині в період її активного росту.

Переваги Вуксал Мікроплант:

 � Високий вміст широкого спектру мікроелементів;
 � Додатково містить Магній, Калій та Азот для попередження дисбалансу у 
живленні та посилення інтенсивності фотосинтезу;
 � Всі елементи живлення повністю та швидко проникають у рослину;
 � Надхелатування EDTA поліпшує якість робочого розчину;
 � Прекрасно сумісний із більшістю пестицидів;
 � Наявність спеціальних добавок підвищує ефективність дії засобів захисту 
рослин (ЗЗР) та забезпечує оптимальне поглинання поживних речовин не-
залежно від погодних умов.

Фізико-хімічні властивості: Густина – 1,57 кг/л, рН – 6,4.

Норма внесення: 0,5-2,5 л/га.

Вміст елементів живлення

Елемент г/л
N Азот загальний 78,5

K2O Калій водорозчинний 157,0
MgO Магній водорозчинний 47,1

S Сірка водорозчинна 81,6
B Бор водорозчинний 4,7
Cu Мідь водорозчинна 7,85
Fe Залізо водорозчинне 15,7
Mn Марганець водорозчинний 23,6
Mo Молібден водорозчинний 0,16
Zn Цинк водорозчинний 15,7

Катіони мікроелементів (Заліза, Міді, Марганцю і Цинку) повністю 
хелатовані EDTA
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Висококонцентроване та повністю водорозчинне добри-
во-суспензія для підживлення калієлюбивих культур та 
для зменшення стресу рослин, пов’язаного з дефіцитом 
вологи.

Вуксал Комбі ПЛЮС - комплексне листкове калійне добриво-суспен-
зія з підвищеним вмістом бору. Азот, магній та мікроелементи поперед-
жують дисбаланс у живленні та посилюють фотосинтез.

Вуксал Комбі ПЛЮС рекомендується для позакореневого піджив-
лення калієлюбивих культур (буряк, картопля, овочі, тощо), а також 
для зменшення стресу рослин, пов’язаного з дефіцитом вологи та ви-
сокими температурами. 

Переваги Вуксал Комбі ПЛЮС:

 � Комплексне листкове калійне добриво-суспензія з підвищеним вміс-
том бору;
 �Має антистресовий ефект в умовах нестачі вологи та високих тем-
ператур;
 � Додатково містить Магній, Азот та мікроелементи для попередження 
дисбалансу у живленні та посилення інтенсивності фотосинтезу;
 � Всі елементи живлення повністю та швидко проникають у рослину;
 � Сумісний із більшістю пестицидів;
 � Наявність спеціальних добавок підвищує ефективність дії засобів за-
хисту рослин (ЗЗР) та забезпечує оптимальне поглинання поживних 
речовин незалежно від погодних умов.

Фізико-хімічні властивості: Густина – 1,50 кг/л, рН – 6,8.

Норма внесення: 2-4 л/га.
Вміст елементів живлення

Елемент г/л
N Азот загальний 153,0

K2O Калій водорозчинний 306,0
MgO Магній водорозчинний 30,0

B Бор водорозчинний 20,0
Cu Мідь водорозчинна 0,7
Fe Залізо водорозчинне 0,3
Mn Марганець водорозчинний 2,3
Mo Молібден водорозчинний 0,01
Zn Цинк водорозчинний 0,7

Катіони мікроелементів (Заліза, Міді, Марганцю та Цинку)  
повністю хелатовані EDTA.

АНТИСТРЕСАНТИ
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АНТИСТРЕСАНТИ

Висококонцентроване та повністю водорозчинне добри-
во-суспензія, що містить NPK та мікроелементи для поза-
кореневого підживлення широкого спектру культур.

Вуксал Макромікс - комплексне листкове добриво-суспензія зі зба-
лансованим вмістом NPK та мікроелементів, яке призначене для поза-
кореневого підживлення широкого спектру культур. Співвідношення 
елементів живлення відповідає фізіологічним потребам більшості сіль-
ськогосподарських культур.
Вуксал Макромікс поліпшує мінеральне живлення рослин, тим самим, 
зменшує стрес у рослин при недостатньому кореневому живленні, по-
кращує фізіологічний стан рослин та підвищує врожайність.
Вуксал Макромікс має гарні буферні властивості та нейтралізує рН 
робочого розчину, що гарантує оптимальну дію засобів захисту рослин.

Переваги Вуксал Макромікс:

 � Добре збалансоване співвідношення макро- та мікроелементів;
 � Всі елементи живлення повністю та швидко проникають у рослину;
 � Зменшує стрес рослин викликаний поганим кореневим живленням;
 � Сумісний із більшістю пестицидів;
 � Нейтралізує рН робочого розчину та покращує дію ЗЗР;
 � Наявність спеціальних добавок підвищує ефективність дії засобів за-
хисту рослин (ЗЗР) та забезпечує оптимальне поглинання поживних 
речовин незалежно від погодних умов.

Фізико-хімічні властивості: Густина – 1,51 кг/л, рН – 6,3.

Норма внесення: 2-5 л/га.

Вміст елементів живлення

Елемент г/л
N Азот загальний 241,0

P2O5 Фосфор водорозчинний 241,0
K2O Калій водорозчинний 181,0
B Бор водорозчинний 0,3
Cu Мідь водорозчинна 0,75
Fe Залізо водорозчинне 1,5
Mn Марганець водорозчинний 0,75
Mo Молібден водорозчинний 0,02
Zn Цинк водорозчинний 0,75

Катіони мікроелементів (Заліза, Міді, Марганцю та Цинку)  
повністю хелатовані EDTA.
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СПЕЦІАЛЬНІ ДОБРИВА

Листкове добриво для профілактики і усунення дефіциту 
кальцію на плодових культурах, овочах та винограді. 

Вуксал БІО Амінокал - спеціально разроблене листкове добриво 
для профілактики та усунення дефіциту кальцію. До складу Вуксал 
БІО Амінокал входять Mn та Zn, а також поліпептиди, які сприяють 
кращому проникненню кальцію та підвищують стійкість рослин до 
несприятливих факторів.

До складу Вуксал БІО Аминокал не  входить мінеральний азот, 
що виключає активацію вторинного  росту  пагонів, особливо на 
сортах схильних до цього. Крім того, рівень рН (4,0) є оптимальним 
для проникнення кальцію крізь щільну шкірку плодів. Тому, продукт 
особливо підходить для пізнього контролю підшкірної плямистості 
яблук. Обробки Вуксал БІО Аминокал перед збиранням врожаю 
також підвищують лежкість і транспортабельність продукції.

Переваги Вуксал БІО Аминокал:

 � Висококонцентрована формуляція кальцію;
 � Покращена біологічна доступність кальцію;
 � Покращує лежкість продукції при її зберіганні;
 � Оптимальний рівень рН (4,0) забезпечує відмінне проникнення 
кальцію через шкірку достигаючих плодів;
 � Поліпептиди сприяють відмінній адгезії до листка та підвищують 
стійкість рослин до несприятливих факторів;
 �Марганець та цинк, а також поліпептиди, покращують абсорбцію 
кальцію та підвищують інтенсивність забарвлення плодів;
 � Відсутність мінерального азоту виключає активацію вторинного 
росту молодих пагонів.

Фізико-хімічні властивості: Густина – 1,35 кг/л, рН – 4,0.

Норма витрати: 3,0-6,0 л/га

Вміст елементів живлення

Елемент г/л
CaO Кальцій водорозчинний 202,0
Mn Марганець водорозчинний 6,7
Zn Цинк водорозчинний 6,7

Амінокислоти/поліпептиди загальні 68,0

Катіони мікроелементів (Марганцю і Цинку) повністю хелатовані 
органічними кислотами

Ам нокалі
B OI
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СПЕЦІАЛЬНІ ДОБРИВА

Висококонцентроване та повністю водорозчинне добри-
во-суспензія з високим вмістом кальцію та інших елемен-
тів живлення, для покращення якості плодових і овоче-
вих культур.

Вуксал Кальцій – комплексне листкове добриво-суспензія з високим 
вмістом кальцію для профілактики та усунення дефіциту кальцію у пло-
дових та овочевих культур, а також у винограду. Додатково містить 
азот, магній і мікроелементи необхідні для оптимального росту плодів і 
підвищення якості та врожайності.

Вуксал Кальцій попереджає такі фізіологічні захворювання, як гірка ям-
куватість, скловидність, вершинна гниль, розтріскування плодів і потемнін-
ня верхівок листків; покращує лежкість та транспортабельність продукції.

Переваги Вуксал Кальцій:

 �Швидко та безпечно усуває та попереджає дефіцит кальцію;
 �Магній, Азот і мікроелементи сприяють оптимальному росту плодів і 
підвищують їх якість;
 � Всі елементи живлення повністю та швидко проникають у рослину;
 � Повне хелатування мікроелементів сприяє їх кращому проникненню 
та переміщенню по рослині;
 � Прекрасно сумісний із більшістю пестицидів;
 � Наявність спеціальних добавок підвищує ефективність дії засобів за-
хисту рослин (ЗЗР) та забезпечує оптимальне поглинання поживних 
речовин незалежно від погодних умов.

Фізико-хімічні властивості: Густина – 1,6 кг/л, рН – 6,5.

Норма внесення: 3-6 л/га.
Вміст елементів живлення

Елемент г/л
N Азот загальний 160,0

СаO Кальцій водорозчинний 240,0
MgO Магній водорозчинний 32,0

B Бор водорозчинний 0,8
Cu Мідь водорозчинна 0,64
Fe Залізо водорозчинне 0,8
Mn Марганець водорозчинний 1,6
Zn Цинк водорозчинний 0,32
Mo Молібден водорозчинний 0,016

Катіони мікроелементів (Заліза, Міді, Марганцю і Цинку) повністю 
хелатовані EDTA
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СПЕЦІАЛЬНІ ДОБРИВА

Вуксал Цинк - інноваційний органічний комплекс цинку, 
який рекомендується для безпечної профілактики та усу-
нення дефіциту цинку у широкого спектру культур. 

Вуксал Цинк новий органічний комплекс цинку, призначений для 
попередження і контролю дефіциту цинку у польових, овочевих і 
плодових культур.

Суспензія Вуксал Цинк забезпечує швидке проникнення цинку через 
листкову поверхню (відмінний стартовий ефект), а також тривалий 
ефект, завдяки унікальним адгезійним властивостям. 

Суспензійна препаративна форма Вуксалу Цинк робить застосування 
легше порівняно зі стандартними синтетичними хелатами металів у 
вигляді твердих добрив (кристалічні, гранульовані, порошки).

Переваги Вуксал Цинк:

 � Інноваційний органічний комплекс цинку;
 �Швидке проникнення в рослину і висока безпечність для культури;
 � Високоефективний;
 � Простий у використанні; 
 �Має гарні адгезивні властивості;
 � Біологічно розкладаємий;
 � Сумісний з більшістю пестицидів.

Фізико-хімічні властивості: Густина – 1,43 кг/л, рН – 6,0.

Норма витрати: 1,0-2,0 л/га

Вміст елементів живлення

Елемент г/л
N Азот загальний 71,0
S Сірка 32,0
Zn Цинк водорозчинний 85,0

Високоякісний органічний комплекс глюконату цинку

16
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ДОБРИВА ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ

Спеціальне добриво для обробки насіння зернових 
культур (пшениця, ячмінь, тритикале, овес, жито).

Суспензія Вуксал Теріос GRAIN призначена для обробки по-
сівного матеріалу зернових культур (пшениця, ячмінь, тритикале, 
овес, жито). Обробка насіння  Вуксалом Теріос GRAIN активі-
зує протікання фізіолого-біохімічних процесів у проростаючому 
насінні, підвищує його енергію проростання та польову схожість.
Склад Вуксал Теріос GRAIN відповідає фізіологічним потребам 
зернових культур, що дозволяє у повній мірі забезпечити сходи 
елементами живлення та гарантує оптимальний розвиток моло-
дих рослин у період, коли ще коренева система не здатна у по-
вній мірі забезпечити їх повноцінне живлення.

Переваги Вуксал Теріос GRAIN:
 � Підвищує схожість і енергію прорастання насіння;
 � Цілепрямоване живлення проростаючих рослин;
 � Економить час на передпосівну підготовку насіння;
 � Відмінне покриття та прилипання до насіння;
 � Рівномірний розподіл препарату на поверхні насіння;
 � Покращує розвиток кореневої системи проростків;
 � Забезпечує ранні та дружні сходи у стресових умовах;
 � Покращує життєздатність сходів.

Фізико-хімічні властивості: Густина – 1,4 кг/л, рН – 6,2.

Норма витрати: 1,0-1,5 л/тонну насіння.

Вміст елементів живлення

Елемент г/л
N Азот загальний 100,0

P2O5 Фосфор водорозчинний 100,0
S Сірка водорозчинна 28,0
Cu Мідь водорозчинна 25,0
Mn Марганець водорозчинний 25,0
Zn Цинк водорозчинний 25,0

Катіони мікроелементів (Міді, Марганцю та Цинку) повністю 
хелатовані EDTA

Теріос GRAIN
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ДОБРИВА ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ

Спеціальне добриво для обробки насіння кукурудзи 
та рису.

Вуксал Теріос Zn це суспензійне добриво для обробки насіння. 
Ця  формуляція крім великої кількості Цинку міcтить також Мідь, 
Бор, Марганець, Молібден. 
Вуксал Теріос Zn спеціально розроблений з  урахуванням осо-
бливих потреб культур, що вимогливі до нестачі цинку (рис, 
кукурудза), або при вирощуванні культур на грунтах з низьким 
вмістом цинку. 
Суспензія Вуксал Теріос Zn забезпечує рівномірний розподіл по 
поверхні насіння й має відмінні властивості  прилипача. Добриво 
можливо застосовувати в суміші з протруйниками.

Переваги Вуксал Теріос Zn:

 � Підвищує схожість і енергію прорастання насіння;
 � Відмінно підходить для культур з високою потребою у  цинку 
(кукурудза, рис);
 � Відмінне покриття та прилипання до насіння;
 � Рівномірний розподіл по поверхні насіння;
 � Забезпечує ранні та дружні сходи в стресових умовах;
 � Покращує розвиток кореневої системи проростків;
 � Підвищує життєздатність сходів.

Фізико-хімічні властивості: Густина – 1,37 кг/л, рН – 6,1.

Норма витрати: Кукурудза: 4,0 - 5,0 л/т насіння, рис: 1,5 - 
2,0 л/т насіння. 

Вміст елементів живлення

Елемент г/л
N Азот загальний 104,0
B Бор водорозчинний 2,47
S Сірка водорозчинна 13,7
Cu Мідь водорозчинна 20,55
Mn Марганець водорозчинний 6,85
Mo Молібден водорозчинний 1,37
Zn Цинк водорозчинний 54,8

Катіони мікроелементів (Міді, Марганцю та Цинку) повністю 
хелатовані EDTA

Теріос Zn
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ДОБРИВА ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ

Спеціальне висококонцентроване та повністю водо-
розчинне добриво-суспензія для обробки насіння 
бобових культур (сої, квасолі, гороху, люпину тощо).

Вуксал Екстра КoMo 15 - іноваційне добриво-суспензія з висо-
ким вмістом кобальту та молібдену, рекомендується для перед-
посівної обробки насіння бобових культур. Молібден і Кобальт 
відіграють важливу роль в процесі фіксації атмосферного азоту 
бульбочковими бактеріями, але зазвичай містяться у низькій кон-
центрації у ґрунті.
Вуксал Екстра КoMo 15 покращує процес азотфіксації за раху-
нок чого підвищується урожайність і якість продукції. Його мож-
ливо використовувати в поєднанні з іншими препаратами для об-
робки насіння (протруйниками, інокулянтами тощо). Спеціальні 
добавки, які входять до складу забезпечують рівномірний розпо-
діл препарату та має відмінні властивості прилипача на поверхні 
насіннєвого матеріалу.

Переваги Вуксал Екстра КоМо 15:

 � Покращує життєдіяльність бульбочкових бактерій;
 � Повне забезпечення кобальтом і молібденом;
 � Цілеспрямоване живлення проростаючих рослин;
 � Відмінне покриття та адгезія елементів живлення на поверхні 
насіння;
 � Прекрасно сумісний з протруйниками насіння та інокулянтами;
 � Підвищує ефективність пестицидів для обробки насіння.

Фізико-хімічні властивості: Густина – 1,45 кг/л, рН – 7,9.

Норма витрати: 0,75-1,25 л/тонну насіння.

Вміст елементів живлення

Елемент г/л
Со Кобальт водорозчинний 15,0
Mo Молібден водорозчинний 150,0

Катіони кобальту (Со) повністю хелатовані EDTA
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ПРОДУКТИ ВУКСАЛ ТА ЇХ СУМІСНІСТЬ

КОМПЛЕКСНІ ЛИСТКОВІ ДОБРИВА Вміст поживних речовин (г/л)

ПРОДУКТ N P2O5 K Ca MgO S B Cu* Fe* Mn* Zn* Mo
Грейн 76 152 30 88 15 30 22 0,3
P Max 150 450 0,29 0,72 1,45 0,72 15 0,02
Борон 110 137 95,9 0,69 1,37 0,69 0,69 0,02
Мікроплант 78 157 47 81 4,7 7,9 15,7 23,6 15,7 0,15
Комбі ПЛЮС 150 300 30 20 0,75 0,3 2,3 0,75 0,02
Макромікс 241 241 181 0,3 0,76 1,51 0,76 0,76 0,02
Кальцій 160 240 32 0,8 0,64 0,8 1,6 0,32 0,02
Цинк 71 32 85
Ойлсід 105 84 70 3,5
* Катіони мікроелементів Cu, Fe, Mn та Zn повністю хелатовані EDTA.

Інформацію стосовно сумісності продуктів Вуксал між собою та сумісності Вуксал з ЗЗР Ви зможете знайти на нашому веб-сайті www.unifer.de та у нашому ново-
му додатку Вуксал для смартфонів, який можно завантажити на Appstore або Google play. Детальніше за телефоном +38 050 3964838.

СУМІСНІСТЬ ПРОДУКТІВ ВУКСАЛ МІЖ СОБОЮ*

 Мікроплант Грейн Комбі 
ПЛЮС Борон P Max/ 

Макромікс Ойлсід Кальцій Цинк БІО  
Аскофол

БІО  
Аміноплант

БІО  
Амінокал

Мікроплант так так ні ні так (так)* так так ні (так)*
Грейн так так ні ні так (так)* так так ні (так)*
Комбі ПЛЮС так так ні ні так (так)* так так ні (так)*
Борон ні ні ні так ні ні ні (так)* так ні
P Max/Макромікс ні ні ні так ні ні ні (так)* (так)* ні
Ойлсід так так ні ні ні ні (так)* (так)* (так)* ні
Кальцій (так)* (так)* (так)* ні ні ні (так)* (так)* (так)* так
Цинк так так так ні ні (так)* (так)* так (так)* (так)*
БІО Аскофол так так так (так)* (так)* так так так (так)* (так)*
БІО Аміноплант ні ні ні так (так)* (так)* (так)* (так)* (так)* ні
БІО Амінокал (так)* (так)* (так)* ні ні ні так (так)* (так)* ні
* Рекомендується застосовувати суміш одразу після приготовуння робочого розчину із постійно працюючою мішалкою.

При приготуванні робочого розчину з препаратами Вуксал ми наполегливо рекомендуємо використовувати нашу інструкцію,  яку ви можете завантажити на 
веб-сайті www.unifer.de у розділі Продукти Вуксал.

БІО ПРОДУКТИ Вміст поживних речовин (г/л)
ПРОДУКТ N P2O5 К Ca B Mn* Zn*
БІО Аскофол Ascophyllum Nodosum 23,1% органічної речовини 38,1 10,2 6,3
БІО Аміноплант 22,6 22,6 22,6 14,1% Амінокислоти**
БІО Амінокал   6,8% Поліпептиди та амінокислоти 202,0 6,7 6,7
*   Катіони мікроелементів Mn та Zn повністю хелатовані.
** Додатково: Гамма-аміномасляна кислота, ауксин, вітаміни, мікроелементи. 

ДОБРИВА ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ Вміст поживних речовин (г/л)

ПРОДУКТ N P2O5 S Cu* Mn* Zn* Co Mo B
Теріос Grain 100 100 28 25 25 25
Теріос Zn 104 13,7 20,55 6,85 54,8 1,37 2,47
Екстра КоМо 15 15 150

Нижче в таблицях представлений продуктовий ряд Суспензій Вуксал, їх вміст поживних речовин і їх сумісність між собою.
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СХЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ВУКСАЛ

Коментар:

 � Обробка насіння Вуксал Теріос 
GRAIN підвищує енергію проростан-
ня насіння та його польову схожість. 
Обробка можлива разом з протруй-
ником.

 � Обробка Вуксал Грейн у фазу ку-
щіння підвищує продуктивну кущис-
тість, покращує зимо- та морозостій-
кість у озимих культур.

 � Обробка Вуксал Грейн починаючи з 
фази виходу в трубку підвищує про-
дуктивність колосу і якість зерна.

 � Вуксал БІО Аміноплант стимулює 
розвиток рослин, підвищує ефектив-
ність ЗЗР та стійкість рослин до стре-
сових факторів.

Коментар:

 � Обробка Вуксал P Max забезпечує рос-
лини цинком та фосфором, що покра-
щує розвиток рослин. Оптимальні фази 
обробок 6-8 та 10-12 листків. 

 � *Можлива обробка Вуксал Макро-
мікс.

 � При гострому дефіциті цинку рекомен-
дується застосовувати Вуксал Цинк (2 
л/га).

 � У разі прояву дефіцитів широкого спек-
тру мікроелементів рекомендується об-
робка Вуксал Мікроплант (1-2 л/га).

 � Вуксал БІО Аміноплант стимулює 
розвиток рослин, підвищує ефектив-
ність ЗЗР та стійкість рослин до стресо-
вих факторів.

ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ, ОВЕС, 
ТРИТИКАЛЕ

КУКУРУДЗА

00 07 10-13 21 25 30 31 37 49 51 60 70-7565 80-92

Вуксал Теріос
GRAIN
1,0 1 5 л/т- ,

Вихід в трубку Формування
зернівки

Колосіння-
цвітіння

Кущення*

*На озимих 
культурах восени

Вуксал Грейн

Вуксал БІО Аміноплант

0,5-1,5 л/га 0,5-1,5 л/га

2,0-3,0 л/га

0,5-1,5 л/га

Вуксал БІО Аміноплант

Вуксал P Max*

1,0-2,0 л/га

1-2 х 2,0 л/га

110 10 13 14 15 30 40 50 60 70 75 79

Поява
сходів

Ріст та розвиток 
листків

Ріст стебла 
та листків

Поява
волоті Цвітіння

Вуксал 
Теріос Zn
4,0-5,0 л/т

Теріос GRAIN

Теріос Zn
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СХЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ВУКСАЛ

Коментар:

 � Обробка Вуксал Мікроплант 
покращує розвиток молодих рослин.

 � Обробка Вуксал Борон сприяє 
кращому формуванню кошика. Для 
отримання максимального ефекту 
рекомендується провести 2 обробки з 
інтервалом 10-14 днів.

 � Вуксал БІО Аміноплант стимулює 
розвиток рослин, підвищує ефектив-
ність ЗЗР та стійкість рослин до стре-
сових факторів.

 � * Як альтернатива, можливі обробки 
продуктом Вуксал Ойлсід

Коментар:
 � Стандарт 1: Вуксал Мікроплант у фазу 
4-8 справжніх листків восени у нормі 1-2 
л/га для підвищення зимостійкості.

 � Стандарт 2: Вуксал Борон у фазу 4-8 
справжніх листків восени у нормі 2 л/га 
для покращення росту кореневої системи.

 � Обробка Вуксал Комбі ПЛЮС у період 
розетка-стеблування сприяє більш інтен-
сивному відростанню рослин та зменшен-
ню стресу від пізніх заморозків

 � Обробка Вуксал Борон у період бутоні-
зація-цвітіння підвищує фертильність пил-
ку і покращує запилення.

 � Вуксал БІО Аміноплант стимулює роз-
виток рослин, підвищує ефективність ЗЗР 
та стійкість рослин до стресових факторів.

 � * Як альтернатива, можливі обробки про-
дуктом Вуксал Ойлсід

СОНЯШНИК

ОЗИМИЙ РІПАК

Вуксал БІО Аміноплант
2,0-3,0 л/га

Вуксал 
Мікроплант Вуксал Борон*

2 х 2,0-3,0 л/га1,0-2,0 л/га

Поява
сходів

5-6 спр.
листків

Від фази 10 листків 
до початку цвітіння Цвітіння Дозрівання

4-8 листки 
(восени)

Фаза 
розетки Стеблування Бутонізація Цвітіння Дозрівання

Вуксал 
Мікроплант
1,0-2,0 л/га

Вуксал Комбі ПЛЮС
2,0-4,0 л/га

Вуксал Борон*
2,0-3,0 л/га

Вуксал Борон*
1,0-2,0 л/га

Вуксал БІО Аміноплант 2,0-3,0 л/га



ЗРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ 23

СХЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ВУКСАЛ

Коментар:

 � Обробка насіння Вуксал Екстра 
КоМо 15 покращує розвиток буль-
бочкових бактерій.

 � Обробки Вуксал Мікроплант по-
кращують азотфіксацію та розвиток 
рослини. Інтервал між обробками не 
менше ніж 10 днів.

 � Для зменшення абортивності у пері-
од бутонізація - цвітіння рекоменду-
ються 1-2 обробки Вуксал Борон 
або Вуксал Ойлсид в нормі 2-3 л/
га.

 � Вуксал БІО Аміноплант сти-
мулює розвиток рослин, підвищує 
ефективність ЗЗР та стійкість рослин 
до стресових факторів.

Коментар:

 � Якщо аналіз ґрунту вказує на дефі-
цит бору рекомендується проводити 
дві обробки Вуксал Борон.

 � Обробки Вуксал Комбі ПЛЮС ре-
гулюють водний баланс рослин, під-
вищують інтенсивність фотосинтезу 
і запобігають передчасному старін-
ню листків. Інтервал між обробками 
10-14 днів.

 � Вуксал БІО Аміноплант сти-
мулює розвиток рослин, підвищує 
ефективність ЗЗР та стійкість рослин 
до стресових факторів.

ЦУКРОВИЙ БУРЯК

СОЯ, ГОРОХ

Вуксал 
Мікроплант
1,0-2,0 л/га

Вуксал Мікроплант
1,0-2,0 л/га

Вуксал 
Екстра КоМо15

0,75-1,25 л/т

Поява
сходів 1-3 вузла Бутонізація Утворення 

бобів 
Дозрівання

 бобів 

Вуксал БІО Аміноплант 1,0-2,0 л/га

Поява сходів

Вуксал Борон
2,0-3,0 л/га

4 - 6 справжніх листків
6 справжніх

листків - змикання 
рядків

Технічна 
стиглість

Вуксал Комбі ПЛЮС 
2 х 3,0-5,0 л/га

Вуксал БІО Аміноплант 2,0-3,0 л/га
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СХЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ВУКСАЛ

Коментар:

 � Обробка Вуксал Комбі ПЛЮС для 
покращення розвитку молодої рос-
лини. 

 � Обробка Вуксал Кальцій для кра-
щого зберігання продукції, для за-
побігання рихлості качану та опіків 
верхівок листків. 

 � Вуксал БІО Аміноплант сти-
мулює розвиток рослин, підвищує 
ефективність ЗЗР та стійкість рос-
лин до стресових факторів.

 � З метою більш сильної стимуляції 
рослин рекомендується обробка 
Вуксал БІО Аскофол в нормі 2-3 
л/га.

Коментар:

 � Інтервал між обробками Вуксал Р 
Мах 10-14 днів. Можливо проводити 
більше обробок, але з меншими до-
зами.

 � *Можлива обробка Вуксал Макро-
мікс.

 � У разі прояву дефіцитів мікроелемен-
тів рекомендуються обробки Вуксал 
Мікроплант (1-2 л/га) з інтервалом 
10-14 днів.

 � Вуксал БІО Аміноплант стимулює 
розвиток рослин, підвищує ефектив-
ність ЗЗР та стійкість рослин до стре-
сових факторів.

КАПУСТА

КАРТОПЛЯ

Сходи Стеблування Бутонізація Цвітіння Бульбоутво-
рення

В’янення і
відмирання 

бадилля

Вуксал P Max* 2-3 x 2,0 л/га

Вуксал БІО Аміноплант 2,0-3,0 л/га

Вуксал 
Комбі ПЛЮС
 2,0-4,0 л/га

2-3 справжніх 
листки

Формування качана

Вуксал БІО Амінокал / Вуксал Кальцій 3,0-4,0 л/га

Вуксал БІО Аміноплант 2,0-3,0 л/га
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СХЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ВУКСАЛ

Коментар:
 � Обробка Вуксал Комбі ПЛЮС для 
покращення розвитку молодої рос-
лини.

 � Вуксал БІО Аміноплант сти-
мулює розвиток рослин, підвищує 
ефективність ЗЗР та стійкість рослин 
до стресових факторів.

 � З метою більш сильної стимуляції 
рослин рекомендується Вуксал 
БІО Аскофол в нормі 2-3 л/га.

 � Для покращення засвоєння NPK з 
ґрунту або у разі прояву дефіцитів 
МЕ рекомендується кілька обробок 
Вуксал Мікроплант у нормі 1-2 л/
га з інтервалом між обробками у 10-
14 днів.

Коментар:
 � Обробка Вуксал Борон сприяє кра-
щому запиленню, зменьшує опадання 
зав’язей.

 � Вуксал БІО Аскофол стимулює 
розвиток рослини, сприяє кращому 
зав’язуванню плодів, збільшенню їх роз-
мірів, підвищує врожайність у посилює 
стійкість рослини проти хвороб

 � Обробки Вуксал БІО Амінокал або 
Вуксал Кальцій запобігають появі 
вершинної гнилі, підвищують лежкість 
та транспортабельність продукції. Об-
робки проводити з інтервалом у 10-14 
днів.

 � Для покращення засвоєння NPK з грунту 
або у разі прояву дефіцитів ME рекомен-
дується кілька обробок Вуксал Мікро-
плант у нормі 1-2 л/га з інтервалом 
10-14 днів.

 � Вуксал БІО Аміноплант стимулює 
розвиток рослин, підвищує ефектив-
ність ЗЗР та стійкість рослин до стресо-
вих факторів.

МОРКВА, БУРЯК

ТОМАТ, ПЕРЕЦЬ, БАКЛАЖАН

2 сім’ядольні 
листки

4-6 справжніх 
листки

Початок
цвітіння

Повне 
цвітіння

Формування 
плодів

Дозрівання 
плодів

Вуксал Комбі 
ПЛЮС 2,0 л/га

Вуксал Борон 
2,0 л/га

Вуксал БІО Аскофол 
2 х 3,0 л/га

Вуксал БІО Амінокал 
2-3 х 3,0-4,0 л/га

Вуксал БІО Аміноплант 2,0-3,0 л/га

Вуксал Комбі ПЛЮС 
3,0-5,0 л/га

Вуксал Комбі ПЛЮС
4,0-5,0 л/га

Вуксал БІО Аміноплант 2,0-3,0 л/га

4-6 справжніх листки Ріст коренеплоду Збирання врожаю
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СХЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ВУКСАЛ

Коментар:

 � Вуксал БІО Аміноплант стимулює 
розвиток рослин, підвищує ефектив-
ність ЗЗР та стійкість рослин до стре-
сових факторів.

 � З метою більш сильної стимуляції 
рослин рекомендуються обробки 
Вуксалом БІО Аскофол у нормі 2-3 
л/га.

 � Обробки Вуксалом БІО Амінокал 
або Вуксалом Кальцій покращують 
лежкість та транспортабельність про-
дукції. Інтервал між обробками 10-14 
днів.

 � При вирощуванні солодких сортів 
(гібридів) цибулі рекомендуються 
обробки Вуксалом Комбі ПЛЮС в 
нормі 3-4 л/га у другій половині ве-
гетації.

Коментар:

 � Обробка Вуксал Борон підвищує 
фертильність пилку та покращує за-
пилення.

 � Для усунення та профілактики 
хлорозу рекомендується декілька 
обробок Вуксал Мікроплант у нормі 
1,0 л/га. Інтервал між обробками 10-
14 днів.

 � Обробки Вуксал БІО Амінокал або 
Вуксал Кальцій зменшують розтріс-
кування ягід і підвищують транспор-
табельність продукції. Інтервал між 
обробками 10-14 днів.

 � Для покращення цукристості та ви-
зрівання лози у період достигання 
ягід рекомендуються обробки Вук-
сал Комбі ПЛЮС (3-4 л/га).

ЦИБУЛЯ

ВИНОГРАД

Вуксал БІО Аміноплант 2,0-3,0 л/га

3-6 справжніх 
листка

Початок формування
цибулини

Формування  цибулини

Вуксал Мікроплант 
1,0-1,5 л/га

Вуксал БІО Амінокал /
Вуксал Кальцій 
2 х 1,5-2,0 л/га

Вуксал Мікроплант 
1,0-1,5 л/га

Перед цвітінням

Вуксал Борон
2,0-3,0 л/га

Цвітіння Ріст ягід Достигання 
ягід

Вуксал БІО Амінокал / 
Вуксал Кальцій 3-5 х 3,0-5,0 л/га

Вуксал БІО Аскофол 2 х 3,0 л/га

Вуксал Мікроплант 1-3 х 1,0 л/га

Вуксал 
Комбі ПЛЮС

3,0-4,0 л/га
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СХЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ ВУКСАЛ

Коментар:
 � Вуксал Борон покращує запилення та 
зав’язування плодів.

 � Вуксал БІО Аскофол стимулює запи-
лення та зав’язування плодів, підвищує 
врожайність та якість продукції.

 � Вуксал Борон можливо змішувати з 
Вуксал БІО Аскофол!

 � Обробки Вуксал Кальцій або Вуксал 
БІО Амінокал зменшують розтріску-
вання плодів та підвищують транспор-
табельність продукції. Обробки з інтер-
валом 10-14 днів.

 � Для усунення та профілактики хлорозу 
рекомендуються обробки Вуксал Мі-
кроплант.

 � Обробка Вуксал Борон після збиран-
ня врожаю підвищує зимостійкість бру-
ньок.

Коментар:
 � Вуксал Борон покращує запилення та 
зав’язування плодів.

 �  

1Обробки стимулюють запилення та 
зав’язування плодів, підвищують вро-
жайність та якість продукції.

 � Обробки Вуксал Кальцій та Вуксал 
БІО Амінокал знижують прояви гіркої 
ямчатості (підшкірна плямистість), під-
вищують лежкість продукції та її тран-
спортабельність. Обробки з інтервалом 
10-14 днів.

 � Для усунення та профілактики хлорозу 
рекомендуються обробки Вуксал Мі-
кроплант.

 �  

2Обробки за 4 та 2 тижні до збирання 
зменшують передзбиральне опадання 
плодів, покращують забарвлення плодів.

 � Обробка Вуксал Борон після збирання 
врожаю підвищує зимостійкість бруньок.

КІСТОЧКОВІ

ЗЕРНЯТКОВІ

Білий
бутон

Опадання 
пелюсток

Ріст плодів - до 
плодоношення

Вуксал БІО Аскофол 
1-3 х 2,0 - 3,0 л/га

Після
збору

врожаю
Цвітіння

Вуксал 
Борон
2,0 л/га

Вуксал БІО Амінокал / 
Вуксал Кальцій 3-4 х 3,0 - 5,0 л/га

Вуксал Мікроплант 1,0 - 2,0 л/га

Ріст зав’язі

Вуксал Борон
2,0 л/га

Розкр.
бруньки

Вуксал 
Борон

1,0-2,0 л/га

Цвітіння Ріст плодів - до збору
врожаю 

Вуксал БІО Аскофол1 
1-3 х 2,0 - 3,0 л/га

Після 
збору

врожаю

Перед
цвітінням

Опадання 
пелюсток

Зав’язування
плодів

Вуксал 
Борон
2,0 л/га

Вуксал 
Кальцій 

3-6 х 3,0-6,0 л/га

Вуксал 
Мікро-
плант

1,0-2,0 л/га

Вуксал Мікроплант
0,5 - 1,0 л/га

БІО Аскофол2

2 х 2,5 л/га

Вуксал БІО 
Амінокал

3-5 х 3,0-5,0 л/га
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Вуксал Суспензії

Додаткову та нову інформацію про добрива Вуксал ви можете своєчасно дізнаватись з безкоштовного мобільного додатку:


