
Характеристики:

Вуксал БІО Амінокал - спеціально разроблене листкове добриво 
для профілактики і усунення дефіциту кальцію. Крім високого вмісту кальцію 
до складу Вуксал БІО Аминокал входять Mn та Zn, а також поліпептиди.
Мікроелементи цинк та марганець утворюючи сполуки з поліпептидами
сприяють кращому проникненню кальцію та підвищують інтенсивність
забарвлення плодів.

ЛИСТКОВЕ ДОБРИВО

Основні переваги  Вуксал БІО Амінокал:

• Висококонцентрована формуляція кальцію;

Покращена біологічна доступність кальцію

;

Відсутність мінерального азоту виключає активацію 

   вторинного росту молодих пагонів

• ;

• Оптимальний рівень рН (4,0) забезпечує відмінне

   проникнення кальцію через шкірку достигаючих плодів;

• Пептидні домішки суттєво знижують поверхневий натяг і 

  сприяють відмінній адгезії;

• Марганець та цинк, а також поліпептиди, покращують 

  абсорбцію кальцію та підвищують інтенсивність 

   забарвлення плодів

• 

;

• Покращує лежкість продукції при її зберіганні.

Листкове добриво для профілактики і усунення дефіциту 
кальцію на плодових культурах, овочах та винограді. Вуксал
БІО Амінокал  значно покращує цілісність плодів та овочів при
транспортуванні та їх лежкість при зберіганні.

Міри 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. Не зберігати довше одного року.
При змішуванні з пестицидами перший раз, протестувати у незначній кількості перед основним вико-
ристанням. Після змішування використовувати повністю, добре ополіскуючи обладнання. 

Вуксал БІО Амінокал 

Фізико - хімічні властивості:

Щільність: 1,35 кг/л,  рН показник: 4,0.

Колір: бурштиновий.
Тара: 20 л каністра, 200 л бочка.

Дозволений в органічному землеробстві (ЕС 889/2008 и 2092/91)

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.  Телефон  гарячої  лінії: +38 050 396 48 38
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До складу  Вуксал   БІО  Амінокал не  входить   мінеральний  азот,   що 
виключає стимуляцію  росту  пагонів,   особливо   на   сортах  чутливих до 
сильного  росту.  Крім  того, рівень рН  Вуксал БІО Амінокал дорівнює 4,0, що є оптимальним для прони-
кнення кальцію через щільну шкірку плодів. Тому Вуксал БІО Амінокал  особливо  підходить для  пізнього
контролю гіркої ямковості на яблуні. 

Обробки Вуксал БІО Амінокал перед збиранням врожаю також підвищують лежкість і транспортабельність

продукції.

Елемент г/л

Водорозчинний кальцій (СаО) 202.0

6.7

Склад препарату

Додатково:

Водорозчинний марганець (Mn)

Водорозчинний цинк (Zn) 6.7

Амінокислоти / поліпептиди загальні 68.0

Амінокислоти вільні 10.1



® Вуксал є зареєстрованною торговою маркою компанії Аглюкон Спеціалдунгер ГмбХ и Ко. КГ Дюссельдорф/Німеччина.
©  Усі тексти, іллюстрації та фото данного буклету є інтелектуальною власністю компанії Аглюкон Спеціалдунгер ГмбХ і Ко. КГ та ТОВ “Уніфер” та/або  партнерів нашої  компанії.
     Будь-яке публічне використання, копіювання або  передрукування без письмової згоди компаній Аглюкон або  ТОВ “Уніфер” суворо заборонено та переслідується законом. 

Використання на культурах та норми внесення:

Культура Фаза внесення Норма внесення,
л/га

Виноград
3-4  обробки  починаючи  від  початку росту ягід до 
початку їх достигання. Повторювати з метою профі-
лактики розтріскування ягід.

3-5

Томати/Перець

Інші овочі

3-5 разів від закінчення цвітіння до збору урожаю.

Зерняткові*
 3-5 разів починаючи за 3-5 тижнів до збирання
 врожаю. Інтервал між обробками не менше 8 днів.

3-6

Кісточкові
2-4 рази від закінчення цвітіння до повного дости-
гання плодів. Інтервал між обробками не менше 
10 днів.

3-5

Перша обробка на початку формування качана.

Інтервал між обробками 7-10 днів.

Капуста
Повторити 2-3 рази з інтервалом 7-10 днів.

Коментар:

*Для профілактики та усунення дефіциту кальцію у період інтенсивного росту плодів ми рекомендуємо 
обробки суспензію Вуксал Кальцій, яка не викликає появу сітки на поверхні плодів та попереджає можливий
дефіцит мікроелементів.

Дозволений в органічному землеробстві (ЕС 889/2008 и 2092/91)

3-5

2-4 рази в період інтенсивного росту плодів. 3-4

3-4
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Суниця 2-3 рази сумісно з обробками проти сірої гнилі. 3-5
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