
Макромікс
R

Комплексне добриво з високим вмістом NPК і 
мікроелементами. Добре збалансований склад пожи-
вних речовин відповідає фізіологічним потребам 
більшості культур

Характеристики:

Вуксал Макромікс - збалансована суспензія NPK і мікроелементів, 
призначена для позакореневого підживлення широкого спектра 
культур. Співвідношення елементів живлення відповідає фізіологіч-
ним потребам більшості сільськогосподарських культур.

Використання Вуксал Макромікс нормалізує живлення рослин, пок-
ращує фізіологічний стан рослин, підвищує урожайність.

Фізико - хімічні властивості: Густина: 1,51 кг/л.

рН показник: 6,3. Колір: зелений.

Основні характеристики Вуксал Макромікс:

• Збалансований склад макро- і мікроелементів;

 Повне хелатування мікроелементів;

• Безпечний для культури;

• Надхелатування покращує якість води у робочому розчині;

• Регулює рівень рН робочого розчину до оптимального 

  рівня;

• Сумісний з більшістю пестицидів.

•

ДОБРИВО - СУСПЕНЗІЯ

Елемент г/л

Мікроелементи (Cu, Fe, Mn та Zn) повністю 
хелатовані EDTA

Азот загальний (N)

K ²O)Калій (

Бор (B)

Мідь (Cu)

Залізо (Fe)

Марганець (Mn)

Молібден (Mo)

Цинк (Zn)

241.0

181.0

241.0

0.30

0.76

 1.51

0.76

0.015

0.76

Вміст елементів живлення

Р2O5Фосфор ( )

Вуксал Макромікс ідеально підходить для сприяння росту рослин 
на початкових етапах їх вегетації, а також для зменшення стрессу
рослин викликаного нестачею живлення.

Вуксал Макромікс має гарні буферні  властивості, які дозволяють нормалізувати рН робочого розчину до 
оптимального рівня, що гарантує оптимальну дію засобів захисту рослин. Як відомо при лужному або кис-
лому середовищі еффективність пестицідів різко знижується.

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, 10 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



Макромікс
Використання на культурах та норми внесення:

                                            

Культура Кратність 
внесення Фаза внесення

Картопля 3
3-5Фаза формування бульб

Далі 2 або 3 обробки - з інтервалом у 
14 днів 

3-5

2-4
2-4

Кукурудза 1-2

Норма внесення
л/га

Фаза 2-4 справжніх листків
Фаза 5-9 справжніх листків

Капуста 1-3 Фаза 3 листка до зав’язування кочана 2-3

Цибуля 1-3 Фаза утворення - росту цибулини 1-2
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