
Сульфур
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 Сульфур рідка формуляція добрива для позакореневого внесення, 
з високим вмістом азоту й сірки. Формуляція Вуксал Сульфур, завдяки її 
особливому складу поживних речовин, задовольняє конкретні вимоги 
культур, часто страждають дефіцитом сірки: пшениця, рапс і цукровий 
буряк.

Основні характеристики Вуксал Сульфур:

• Висококонцентрована рідка сірка; 

• Азот і Сірка повністю доступні рослині для поглинання; 
• Не містить просту сірку, яка недоступна для 
   листового і кореневого оглощенія; 
• Сумісний з більшістю пестицидів та NPK добрив;

• Збільшує вміст білків, наприклад у пшениці;

• Покращує ефективність ґрунтових азотних добрив;

• Покращує здоров'я рослини;

• Осінні обробки збільшують морозостійкість.

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: 20 л каністра.

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

Сірка, так само як і азот, особливо важливі для синтезу білків, так 
як в них містяться амінокислоти. Особлива роль у сірки, так як це елементний компонент Метіоніну і 
Цистеїну.

 

Елемент 
живлення  

% 
ваговий 

г/л 

Азот (N) 1,2 198 

Сірка (SO3) 3,3 696 

Бор (B) 6,6 0,13 

Мідь (Cu)*  0,05 

Залізо (Fe)*  0,27 

Марганець (Mn)* 1,6 0,16 
Цинк (Zn)*  0,05 

Молібден (Mo) 0,23 0,014 
 

* Елемент повністю хелатований
за допомогою  EDTA

3Щільність (20°С) – 1,32 г/см

Показник pH (20°С) – 6,7

Колір – коричневий

Також азот і сірка відомі своєю синергійною дією в метаболізмі рослини. Сірка також є фактором 
підвищення стійкості рослин до захворювань.
Використання Вуксал Сульфур знижує використання змочуваних сірковмісних фунгіцидів і підвищує 
інтенсивність врожайності зернових культур і олійного ріпаку.
Озимі культури мають велику потребу в сірці, ніж ярі культури.



Сульфур
Використання на культурах та норми внесення:

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

Не перевищувати рекомендовану норму внесення! Не вносити під час цвітіння!

З метою оптимального змочування листя, Вуксал Сульфур рекомендується змішувати з достатньою 
кількістю води 400 л / на 1 га сумісно із обробками засобами захисту рослин.

Культура Кратність 
внесення 

Період внесення* Норма внесення 
л/га 

Зернові колосові 3 Кущення. 
Початок виходу в трубку. 

Поява прапорцевого листка. 

3-5 

Ріпак 2 Фаза 4-6 листків  
Фаза стеблування  

 

3-5 

Цукрові буряки 2 4-6 листків (до змикання в 
рядку) 

6-8 листків (до змикання 
рядків) 

3-5 

Хрестоцвіті овочі 2-3 2-3 обробки протягом вегетації 3 

 

                                            

® Wuxal є зареєстрованою торговою маркою компанії Аглюкон Спеціалдунгер ГмбХ і Ко. КГ Дюссельдорф/Німеччина.
©  Усі тексти, іллюстрації та фото данної листівки є інтелектуальною власністю компаній Аглюкон Спеціалдунгер ГмбХ і Ко. КГ та  ТОВ “Уніфер” і/або  партнерів нашої  компанії.
     Будь-яке публічне використання, копіювання або передрукування без письмової згоди компаній Аглюкон або ТОВ “Уніфер” суворо заборонено та переслідується законом. 


	Страница 1
	Страница 2

