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Комплексне листкове добриво - суспензія з високим 
вмістом фосфору та цинку для застосування на всіх 
культурах

Вуксал P Max - це нова формуляція добрива-суспензії, яка
призначена для листкового застосування на польових, овочевих,
а також плодових культурах. Вуксал Р Мах ідеально підходить
для покращення росту та розвитку рослин на початкових етапах
їх вегетації, а також для зменшення стресу у рослин викликаного
дефіцитом цинку або фосфору.

Основні переваги Вуксал Р Мах:

• Високий вміст фосфору;

• Добре збалансований склад повністю хелатованих

  мікроелементів;

• Оптимальний вміст азоту для покращення листкової

  абсорбції фосфору;

• Нейтралізує рН робочого розчину;

• Поживні речовини повністю доступні рослині;

• Сумісний з більшістю пестицидів.

НОВА ФОРМУЛЯЦІЯ

Фізико - хімічні властивості:

Показник рН: 6,0.

Колір: темно-сірий.

Густина: 1,45 кг/л

До складу Вуксалу Р Мах також входять азот і широкий спектр мікроелементів, що запобігає
можливому дисбалансу у живленні. А високий вміст фосфору та цинку дозволяє швидко скорегу-
вати дефіцит цих елементів у рослини.

Опис:

Елемент г/л

N

B

P2O5

Fe

Азот загальний

Бор

Фосфор

Залізо

Марганець

150

450

0,29

0,72

1,45

Склад препарату

Cu Мідь

Mn 0,72

Mо Молібден 0,014

Zn Цинк 15,0

Катіони мікроелементів (Fe, Cu, Mn та Zn) повністю
хелатовані EDTA.

Недостатнє живлення фосфором та цинком сильно затримує роз-
виток та  ріст  рослин, а  також  цвітіння  та  дозрівання, що  різко 
зменшує урожайність. Фактори, які знижують рухливість і засво-
єння форсору та цинку: холодний або ущільнений ґрунт, лужна або кисла реакція ґрунту.

Заходи безпеки та відповідальність:
0 0

При зберіганні продукту необхідно уникати коливань температур нижче +5 С та вище +30 С. 
Значні коливання температури або зниження температури може стати причиною кристалізації 
продукту. Кристали легко розчиняються у воді. Довготривале зберігання може призвести до 
зміни кольору та оборотнього поділу фаз. Ані кристалізація, ані зміна кольору не призведуть до
зменшення фізіологічного ефекту. При змішуванні з пестицидами перший раз, протестувати у 
невеликій кількості перед основним використанням. 

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:

P Max

Культура Фаза внесення Норма внесення,
л/га

Соя 3-6 трійчастих листків 2

Овочі

Соняшник 6-10 справжніх листків

Кукурудза
6-8 справжніх листків
10-12 справжніх листків 2

Пшениця
Кущення 
Вихід у трубку

Ріпак
4-6 справжніх листків
Початок стеблування  
Перед цвітінням

2

2Картопля
Початок формування бульб
Повторити 1-2 рази з інтервалом 10-14 днів

Плодові
3-4* обробки починаючи перед цвітінням до фази
«росту плоду»

2

Рис
Кущення
Вихід у трубку

2

2

1-3 обробки в період вегетації. Інтервал між 
обробками 10-14 днів.

2

3-5* обробок у літній період

1,5

1,5

* обробки з інтервалом мінімум 8-10 днів
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Концентрація Вуксалу P Max в робочому розчині % 

Вуксал P Max характеризується надзвичайно високою буферною здатністю. Вже при кон-
центрації 0,02% рН розчин стає нейтральним.

Від рН робочого розчину залежить ефективність більшості пестицидів.
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Цвітіння - утворення бобів
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