
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Густина: 1.60 г/см³

pH:  2.8

ВМІСТ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

% ваговий г/л

9 N Азот 144

14 CaO Кальцій 224

1 MgO Магній 16

2 B Бор у формі борату 32

0.05 Cu Мідь хелатована 
EDTA 0.8

0.1 Fe Залізо хелатоване 
EDTA 1.6

0.1 Mn Марганець 
хелатований EDTA 1.6

0.001 Mo Молібден 0.016

0.3 Zn Цинк хелатований 
EDTA 4.8

ПЕРЕВАГИ ВУКСАЛ CALCIBOR

• Створює оптимальний для ефективної дії ЗЗР рівень рН 
робочого розчину (в межах від 6,7 до 7,1).

• Сумісний із більшістю пестицидів.

• Має високий вміст кальцію та підвищений бору.

• Значно зменшує абортивність квіток та плодів бобових 
рослин.

• Покращує запліднення квіток.

• Сприяє кращому розвитку плодів і насіння.

• Додатково містить мікроелементи (Cu, Mn, Mo, Fe і Zn).

• Наявність спеціальних добавок підвищує ефективність 
дії засобів захисту рослин (ЗЗР) та забезпечує 
оптимальне поглинання поживних речовин незалежно 
від погодних умов.

Вуксал CalciBor завдяки спеціально підібраному складу 
сприяє покращенню процесу запилення. Через зниження 
абортивності квіток та бобів, зберігає потенційну врожайність 
сільськогосподарської культури.

Кальцій запобігає утворенню надлишкового етилену 
(гормону старіння), що є реакцією рослин на стрес, викликаний 
настанням високих температур та гострою нестачею вологи 
в ґрунті. Бор впливає на ефективне проходження процесів 
запилення та запліднення, що позначається на кількості 
зерен у стручку та масі тисячі насінин.

Вуксал CalciBor не підвищує показник рН розчину до лужного 
рівня, а навпаки  створює сприятливі умови для ефективної 
дії ЗЗР (рН близький до 7).

Висококонцентрована суспензія для зниження наслідків стресу й попередження 
абортивності квіток у бобових рослин. Володіє властивістю рН-корекції (для ефективної 
роботи ЗЗР), а також із додатковими ефектами прилипача та сурфактанта.

Висококонцентрована суспензія
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2Вивчи весь потенціал
з myWUXAL

CalciBor



ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Не зберігати/транспортувати при температурі нижче 5 °С та вище 30 °С. Уникати різких температурних коливань. Занадто низькі 
температури можуть спричинити кристалізацію. Ці кристали повністю розчиняються у воді. Тривале зберігання може спричинити зміни 
кольору. Ні кристалізація, ні зміна кольору жодним чином не впливають на фізіологічну якість продукту. Змішуючи з іншими продуктами 
вперше, рекомендуємо індивідуально провести тест на сумісність перед приготуванням бакової суміші. 

® = зареєстрована торгова марка.

.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НА КУЛЬТУРАХ

Культура Фаза внесення Норма внесення, л/га

Соя

1-2 обробки в період бутонізації-цвітіння ВВСН 51-65 1 – 2
Квасоля

Боби

Горох

Завантажуй
докладну інформацію
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Телефон гарячої лінії 24/7 +38 (050) 494 12 14

CalciBor

Овочі 1-2 обробки в період формування плодів ВВСН 71-85 1 – 3

Зерняткові

Кісточкові
1-2 обробки в період завʼязування-росту плодів ВВСН 71-75  1 – 4

Суниця 1-2 обробки в період росту плодів ВВСН 71-89  1 – 3


