
Висококонцентрована суспензія - біостимулятор
з високим вмістом фітогормонів природного 
походження, збагачена мікроелементами.

Характеристики:

Вуксал Аскофол  - висококонцентрована суспензія з вмістом
екстракту бурої водорості Ascophyllum nodosum. 

БІО 
Для збереження 

біологічної активності природних речовин, водорості Ascophyllum 
nodosum збирають вручну і піддають "м’якій" технології екстрагування.

Формуляція суспензії більш технологічна порівняно з іншими 
формуляціями, які повільно розчиняються та мають високу гігро-
скопічність.

Вуксал  Аскофол надає стимулюючого ефекту рослині.БІО

Вуксал БІО Аскофол
утворення бруньок, усуває наслідки посухи, низьких температур та інше. Мікроелементи, які також входять
до складу Вуксал БІО Аскофол, доповнюють та підсилюють дію біологічно активних речовин.

 стимулює поділ клітин, активує коренеутворення та ростові процеси, стимулює

Екстракт з морської водорості Ascophyllum nodosom описують в іноземній науковій літературі як ефе-
ктивний стимулятор активності пестицидів. Тому, Вуксал  Аскофол, до складу якого 
входить цей екстракт, також дозволяє підвищити біологічну ефективність засобів захисту рослин.

БІО

Вуксал Аскофол  - БІО це продукт, який покращує стан розсади овочевих культур при висаджувані ії у
відкритий грунт, а також покращує приживаємість саджанців плодових та ягідних культур. Рекоменду-
ється як для позакореневого, так і для кореневого використання.

 

Міжнародні випробування також підтверджують той факт, що екстракт морських водоростей Ascophyllum 
nodosum підвищує природий опір рослин до грибкових захворювань, зокрема, таких як борошниста роса.

Склад препарату
Суспензія з екстракту морських 

водоростей Ascophyllum nodosom 

г/л

Бор (B)

Марганець (Mn)

38.1

10.16

6.35

622.0

101.0

231.0

Елементи

Органічний склад

Цинк (Zn)

Ascophyllum nodosum
Натуральна речовина

Ascophyllum nodosum
Суха речовина
(розчинні речовини)

Загальна кількість
органічних речовин

До екстракту морської водорості Ascophyllum nodosum входять
природні біоактивні речовини: фітогормони (цитокініни, ауксини, 
гібереліни, бетаїни), вітаміни, амінокислоти.

Основні переваги Вуксал Аскофол:БІО 

• Високоякісна суспензія з екстракту морських водоростей;

• Попереджує дефіцит мікроелементів;

• Покращує стан рослин після стресових умов;

• 

;

• Підвищує ефективність засобів захисту рослин;

• ;

• Відміне прилипання до поверхні листка;

Збільшує урожайність та підвищує якість отриманної

   продукції

Підвищує природний опір рослин до патогенів

Фізико - хімічні властивості: Густина: 1,27 кг/л.

 рН показник: 6,0. Колір: темно-коричневий.

ДОБРИВО-БІОСТИМУЛЯТОР

R

АскофолBIO

• Оптимальне рН для листкового застосування.

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



Використання на культурах та норми внесення:

Культура Фаза внесення Норма внесення
л/га

Кукурудза*
Стадія 4-6 справжніх листків

Стадія 8-10 справжніх листків

Виноград
Стадія 5-6 справжніх листків

2-2,5

2-3
2-3

Томат, диня, огірок,
перець, баклажан

До цвітіння
2-3Формування ягід

Морква, цибуля

Початок цвітіння

2-3 тижні після появи сходів

2,5

Зерняткові

Початок цвітіння
Повне цвітіння
Кінець цвітіння

За розміру плодів 5-10 мм

2-3
2-3
2-3

2-3

Кісточкові
Початок цвітіння
Опадання пелюсток
Після першого опадання дрібних плодів

2-3
2-3
2-3

Суниця

Відновлення вегетації

Перше цвітіння

Перше закладання плодів

2-3

2-3

2-3

2,5

2 обробки з інтервалом у 14 днів

2,5

2,5

Брокколі, цвітна капуста,
білокочана капуста

Фаза 4-6 справжніх листків

Формування качана

2-3

2-3

Соя*
Поч. від 2-го тройчастого листка до бутонізації 

                     
Вуксал  Аскофол дозволено використовувати для обприскування, дощування, поливу, разом з пестицидами, а також
у крапельному зрошені/фертигації.

БІО

Примітки:

2 обробки з інтервалом у 14 днів

Соняшник*

Бутонізація - початок цвітіння 
2-2,5
2-2,5

Від 4 пари листків до цвітіння 2-2,5

Ріпак* Масове цвітіння 2-2,5

* У поєднанні з іншими формуляціями Вуксал, норму внесення зменшити до 1,0 л/га.
З усіх питань змішування формуляцій Вуксал, будь-ласка, звертайтесь до наших представників.

2-2,5

ДОБРИВО-БІОСТИМУЛЯТОР

® 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. 

Заходи безпеки та відповідальність:
0 0

При зберіганні продукту необхідно уникати коливань температур нижче +5 С та вище +30 С. Зберігати 
продукт в оригінальній тарі до використання. При змішуванні з пестицидами перший раз, протестувати 
у невеликій кількості перед основним використанням. Після змішування використати повністю, добре 
прополіскувати обладнання. 
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