
Цинк ПЛЮС
R

Висококонцентроване добриво-суспензія с з високим вмістом 
цинку хелатованого EDTA. Рекомендується для застосування на 
культурах з високою потребою у цинку (кукурудза, льон, рис та ін.), 
а також для усунення гострого дефіциту цинку на усіх с/г культурах 
або для цільового, профілактичного забезпечення рослин цинком.

Основні переваги Вуксал Цинк ПЛЮС:

• Висока концентрація повністю доступного рослинам цинку;
• Поліпшене утримання на листку порівняно з сіллю - сульфатом 
цинку;
• Не утворює опіків на листках порівняно із оксидом цинку;
• Надшвидке проникнення в тканини рослин;
• Абсолютно безпечний та простий у використанні; 
• Сумісний з багатьма засобами захисту рослин.

ДОБРИВО - СУСПЕНЗІЯ

Фізико - хімічні властивості:

Суспензія Вуксал Цинк ПЛЮС забезпечує швидке проникнення цинку через листкову поверх-
ню (відмінний стартовий ефект),а також тривалий ефект завдяки унікальним властивостям 
приліпача.

Характеристики:

Вуксал Цинк ПЛЮС – висококонцентроване листкове добриво-суспензія, 
що містить цинк, призначений для попередження і контролю дефіциту 
цинку у сільськогосподарських та садових культур.  
Вуксал Цинк ПЛЮС- суспензія для позакореневого живлення рослин. 
Основний компонент суспензії (EDTA) робить застосування продукту 
безпечним порівняно зі стандартними продуктами, що містять оксид 
цинку.
Вуксал Цинк ПЛЮС забезпечує швидку абсорбцію на листках 
(початковий ефект), завдяки слабокислій реакції продукту 
(рН 6,2) він абсолютно безпечний для рослинних тканин, не 
викликає опіків та не розчиняє захисну кутикулу листка.

Вміст елементів живлення
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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: 10 л відро.

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

Елемент % г/л 
Азот (N) 5 68 

Цинк (Zn)* 8 109 
 

* Елемент повністю хелатований

за допомогою  EDTA
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Щільність (20°С) – 1,37 г/см
Показник pH (20°С) – 6,5
Колір – зелений



Використання на культурах та норми внесення:

Цинк ПЛЮС

® 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. 

Культура 
Кратність 

внесення 
Фаза внесення* 

Норма внесення, 

л/га 

Кукурудза 1-2 
Стадія 4-6 справжніх листків 

Стадія 8-10 справжніх листків 
1-2 

Соя 1-2 
Стадія 2-3 трійчастих листки  

Перед цвітінням 
1-2 

Пшениця 

(озима, яра) 
1-3 

Кущення 

Початок виходу в трубку 

Прапорцевий листок 

1-2 

Ріпак (озимий, 

ярий) 
1-2 

При наявності дефіциту цинку, 

у будь-яку фазу 
1-2 

Овочі 2-3** 
При наявності дефіциту цинку, 

у будь-яку фазу 
1-2 

Плодові 1-2** 
При наявності дефіциту цинку, 

у будь-яку фазу 
2-3 

 
* - Рекомендовано сумісне внесення продуктів Вуксал з обробками ЗЗР, користуючись регламентами 
застосування пестицидів.
** - обробки проводити з інтервалом 8-10 днів
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