
Вуксал Суспензії

R

Висококонцентрована суспензія з високим вмістом Кальцію та Бору для зниження стресу й 
попередження абортивності квіток у бобових рослин. Володіє властивістю рН-корекції (для 
ефективної роботи ЗЗР), а також із додатковими ефектами прилипача та сурфактанта.

CalciBor

Вуксал CalciBor завдяки спеціально підібрано му складу сприяє покращенню процесу запилен ня. Через 
зниження абортивності квіток та бобів, зберігає потенційну врожайність бобових культур. 

Вуксал CalciBor запобігає утворенню надлишкового ети лену (гормону старіння), що є реакцією рослин 
на стрес, викликаний настаннням високих темпе ратур та гострою нестачею вологи в ґрунті. Бор впливає 
на ефективне проходження процесів запилення та запліднення, що позначається на кількості зерен у 
бобі та масі тисячі насінин. 

Вуксал CalciBor не підвищує показник рН роз чину до лужного рівня, а навпаки створює спри ятливі 
умови для ефективної дії ЗЗР (рН близь кий до 7).

Фізико-хімічні властивості:: 
густина – 1,60 г/см3, рН – 2,8

Переваги Вуксал CalciBor:

 �Створює оптимальний для ефективної дії ЗЗР рівень 
рН (в межах від 6,7 до 7,1). На відміну від більшості бор-
вмісних мікродобрив, не підвищує показник рН розчину до 
лужного рівня (рН 8,0–8,9)
 �Сумісний із більшістю пестицидів.
 �Має високий вміст Кальцію та Бору.
 �Значно зменшує абортивність квіток та плодів бобо-
вих рослин.
 �Покращує запліднення квіток.
 �Сприяє кращому розвитку плодів і насіння.
 �Додатково містить мікроелементи (Cu, Mn, Mo, Fe і Zn).
 �Наявність спеціальних добавок підвищує ефективність дії 
засобів захисту рослин (ЗЗР) та забезпечує оптимальне по-
глинання поживних речовин незалежно від погодних умов.

Більше ніж добриво!

Вміст елементів живлення:
Елемент г/л

N Азот загальний 144,0
Ca Кальцій водорозчинний 224,0

MgO Магній водорозчинний 16,0
B Бор водорозчинний 32,0

Cu* Мідь водорозчинна 0,8
Fe* Залізо водорозчинне 1,6
Mn* Марганець водорозчинний 1,6
Mo Молібден водорозчинний 0,016
Zn* Цинк водорозчинний 4,8

* Катіони металів Cu, Fe, Mn, Zn повністю хелатовані EDTA.

Процесс Бор Кальций
Бере участь в процесі обміну речовин X X

Бере участь у ферментативних процесах X
Бере участь в гормональних процесах X X

Є учасником процесу фотосинтезу X
Компонент в клітинній стінці і мембрані X X

Функциональная участь в формуванні насіння та проростання X

Са активує ферменти, посилює обмін
речовин

Са запобігає  утворенню  надлишкового  
етилену  (гормону старіння)

Са забезпечує добрий розвиток кореневої
системи, сприяючи формуванню більшої
кількості кореневих волосків, за допомогою
яких з грунту до рослин надходить основна
маса води й розчинених у ній поживних
речовин.

Са накопичується у старих листках і не може
повторно використовуватися.  

В є регулятором синтезу стимуляторів та 
інгібіторів росту рослини.

В сприяє кращому засвоєнню кальцію та 
азоту рослинами, посилює утворення 
кореневих бульбочок. 

В бере участь у поділі клітин і 
формуванні клітинної мембрани, має 
вплив на запліднення квіток та 
формування пилку.

Науковими дослідженнями було встановлено позитивну дію Вуксал CalciBor у формуванні 
більшої кількості бобів на одній рослині порівняно з контролем на 3–6%, у більшому наливу 
зерна – на 8–10%, у підвищенні врожайності зерна сої на 4–14%. 

Процес Бор Кальцій

Бере участь у процесі обміну речовин Х Х

Бере участь у ферментативних процесах Х

Бере участь у гормональних процесах Х Х

Є учасником процесу фотосинтезу Х

Компонент у клітинній стінці і мембрані Х Х
Функциональная участь у формуванні 
насіння та проростання Х

Са активує ферменти, посилює обмін речовин
Са запобігає  утворенню  надлишкового  етилену  (гор-
мону старіння)
Са забезпечує добрий розвиток кореневої системи, 
сприяючи формуванню більшої кількості кореневих во-
лосків, за допомогою яких з грунту до рослин надхо-
дить основна маса води й розчинених у ній поживних 
речовин.
Са накопичується у старих листках і не може повторно 
використовуватися.

В є регулятором синтезу стимуляторів та інгібіторів росту рослини.
В сприяє кращому засвоєнню кальцію та азоту рослинами, посилює утворення кореневих бульбочок. 
В бере участь у поділі клітин і формуванні клітинної мембрани, має вплив на запліднення квіток та формуван-
ня пилку.


