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R

Висококонцентоване добриво - суспензія з високим 
вмістом бору та іншими макро- і мікроелементами. 
Наявність азоту і фосфору посилює дію бору.

Характеристики:
Вуксал Борон - суспензія для позакореневого внесення, яка гарантує 
надзвичайно ефективне проникнення бору ,

 
як через листкову поверхню  так

і через тканини рослини. Наявність додаткових поживних речовин посилює 
дію бору та попереджає можливий дисбаланс елементів живлення.

Основні переваги Вуксал Борон:

• Високоефективний і простий у використанні;
• Підвищує  засвоюваність бору, завдяки наявності азоту та фосфору;
• Оптимальний рН робочого розчину забезпечує гарну змішуваність з
   пестицидами;
• Збільшує стійкість рослин до стресових факторів;
• Забезпечує рослину фосфором через листкову поверхню  при 
   несприятливих погодних умовах, таких як низькі температури 
   навесні, посушливі періоди та ін.

ДОБРИВО - СУСПЕНЗІЯ

Вуксал суспензії містять у своєму складі  додаткові  речовини (ад’юванти), які значно  покращують змочування  та 
зволоження листка, підвищують стійкість до змивання  опадами, тим самим збільшується  ефективність цих  листко-
вих добрив.
Вуксал  Борон  має  гарні буферні властивості,  які дозволяють нормалізувати рН  робочого розчину   до оптималь-
ного рівня, що гарантує оптимальну дію засобів захисту рослин. Як відомо при лужному або дуже кислому середови-
щі ефективність пестицидів різко знижується.

Фізико - хімічні властивості:
рН показник: 6,8.

Колір: зелений.
Густина: 1, 37 кг/л.
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Вуксал Борон -  сприяє кращому  запиленню та зав’язуванню плодів, 
зменшує абортивність, ругулює водний баланс клітин рослини, впливає на
ріст та розвиток меристеми, сприяє кращому поділу клітин.

Вуксал Борон - це  більше ніж  просто  борне  добриво  завдяки збалан-
сорованому    складу елементів живлення, також знижується фізіологічний 
стрес (нестача вологи, мороз та ін.) на раніх стадіях розвитку рослин.

Заходи безпеки та відповідальність:
0 0При зберіганні продукту необхідно уникати коливань температур нижче +5 С та вище +30 С. Значні коливання темпе-

ратури 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 криста-
лізація, ані зміна кольору не призведуть до зменшення фізіологічного ефекту. При змішуванні з пестицидами перший 
раз, протестувати у невеликій кількості перед основним використанням. 

Тара: 1 л бутилка, 10 л відро, 100 л.

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:

Борон

Культура Фаза внесення Норма внесення,
л/га

2-5

2-5Ріпак

Кукурудза

Профілактика дуплистості коренеплоду, для 
підвищення врожайності.

Незадовільне утворення стручків та закладки 
насіння, для підвищення рівня олії.

2-3

Зерняткові

Покращення цвітіння та попередження пом'якшення
шкірки

3 обробки:    - цвітіння
- активний поділ клітин
- після збирання врожаю

Виноград

Формування плодів, прискорення цвітіння.

1-2

2-32 обробки: початок повного цвітіння - після збирання
врожаю

Кісточкові

Проти опадання квіток.
2 обробки: початок повного цвітіння - кінець цвітіння

Капуста, морква, 
селера, боби, горох,
редис, салат

Підвищення якості, прискорення цвітіння
2-3 обробки: - через 2-3 тижнів після появи на поверхні,
                    - повторити через 8-10 днів.
Капуста: фаза 4-6 листків, початок формування качана

2-3

2-3

Буряк цукровий
2 обробки: 4-6 справжніх листків - до змикання міжрядь

2 обробки: подовження квітконіжки, бутонізація - до 
початку цвітіння.

Для покращення якості та підвищення урожайності.

1-2 обробки на раній стадії розвитку: 4-5 справжніх листків - 
початок росту стебла; фаза 7-9 справжніх листків.

2-3

Соняшник
Покращення цвітіння, підвищення урожайності
1-2 обробки: до цвітіння
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