
Інструкція з приготування робочого
розчину добрив Вуксал

Важливо: постійно перемішувати робочий розчин призначений  для 
обробки та після приготування одразу ж його  використовувати.

Ретельно   перемішати / змішати суспензію Вуксал 
перед обробкою, особливо якщо не використовувати 
не весь об’єм упаковки.Перед використанням 
рекомендується провести  тест на змішуваність у 
невеликій кількості.

Резервуар обприскувача наполовину заповнити 
водою.

Потім додати суспензію Вуксал у потрібному об’ємі, 
пропускаючи скрізь сито, в той час як резервуар 
заповнюється і постійно працює мішалка.

При  необхідності додати уже заздалегідь розчинені 
або змішувані засоби захисту рослин.

фото Амазон, Німеччина
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Суспензії Вуксал для листкового внесення

Як приготувати робочий розчин:
Перш за  все  слід  ознайомитись з інструкцією із  застосування зазначеної на етикетці та
доступною інформацією про фізіологічну сумісність добрив з пестицидами. Якщо 
спеціальна інформація відсутня, особливо з посиланням на сумісність Вуксалу з 
пестицидами в робочому розчині, то ми рекомендуємо зробити тест в невеликій кількості 
перед використанням.

Ми не несемо ніякої відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, так як не всі пестициди 
були протестовані і ефективність будь-якого робочого розчину залежить від багатьох 
різних факторів, які знаходяться поза нашим контролем. 

Не вживати їжу і воду під час і одразу після роботи з розчином!
Готувати робочий розчин відразу ж перед використанням!

1. Перед приготуванням робочого розчину резервуар обприскувача наполовину 
заповнити чистою водою (при використанні води із зваженими частинками її необхідно 
профільтрувати), потім включити мішалку необхідно пропустити через фільтр), потім 
включити мішалку.
Мішалка повинна залишатися включеною з моменту заповнення резервуару і 
до кінця процесу розпилення.
2.  Ретельно перемішати формуляцію суспензії Вуксал і пропустити через сито 
в резервуар обприскувача. Це дозволить швидко диспергувати природний поділ 
фаз/ осадження осаду з твердих речовин і рідин, які сформувалися в процесі зберігання. 
Для полегшення процесу розчинення, суспензію Вуксал також можна попередньо 
змішати з невеликою кількістю води.

3. Після додавання суспензії Вуксал в резервуар обприскувача додати необхідну 
кількість води в процесі перемішування.

Додавати суспензію Вуксал і пестициди для бакової суміши у наступному 
розпорядку:
1. Листкова суспензія Вуксал.
2. Водорозчині пестициди (гранульовані або порошкоподібні)
3. Концентрати суспензії.
4. Водорозчині концентрати.
5. Концентрати емульсій.
6. Інші.

Використовувати робочий розчин якомога швидше після приготування!
Мішалка повинна залишатися включеною до кінця процесу обробки!

Що стосується пестицидів на основі масел, то ми не рекомендуємо суміш з суспензіями 
Вуксал.
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