
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Густина:	 1.35 г/см³

pH:		4.0

ПЕРЕВАГИ

•	 Схвалено	для	органічного	сільського	господарства,	
зокрема,	в	Німеччині	(сертифікат	FiBL)	та	Україні	
(сертифікат	Органік	Стандарт)..

•	

•	
•	 Висококонцентрована	формуляція	кальцію.

•	 Оптимальний	рівень	рН	забезпечує	відмінне	
проникнення	кальцію	через	шкірку	достигаючих	плодів.

•	 Підвищує	стійкість	рослин	до	несприятливих	факторів.

•	 Підвищує	інтенсивність	забарвлення	плодів.

•	 Сумісний	з	більшістю	пестицидів.

•	 Відсутність	мінерального	азоту	виключає	активацію	
вторинного	росту	молодих	пагонів.

•	 Покращує	лежкість	продукції	та	її	транспортабельність.

•	 Наявність	спеціальних	добавок	гарантує	оптимальне	
поглинання	біологічно	активних	речовин	незалежно	від	
погодних	умов.

Вуксал БІО Амінокальцій спеціально	 разроблений	 для	
профілактики	 та	 усунення	 дефіциту	 кальцію.	 Відсутність	
мінерального	 азоту	 дозволяє	 контролювати	 підшкірну	
плямистість	 на	 яблуні	 в	 другій	 половині	 літа	 без	 ризику	
активації	вторинного	росту	молодих	пагонів.

До	складу Вуксал БІО Амінокальцій входять	Mn	і	Zn,	а	також	
поліпептиди,	 які	 сприяють	 кращому	 проникненню	 кальцію	
і	 підвищують	 стійкість	 рослин	 до	 несприятливих	 факторів.	
Крім	 того,	 рівень	 рН	 є	 оптимальним	 для	 проникнення	
кальцію	через	щільну	шкірку	плодів.	Застосування	Вуксал БІО 
Амінокальцій перед	збиранням	врожаю	підвищує	лежкість	і	
транспортабельність	продукціїї.

Висококонцентрований комплекс мінеральних елементів живлення і біологічно активних 
речовин (амінокислот і поліпептидів).
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БІО Амінокальцій

ВМІСТ

%	ваговий г/л

5.0 Амінокислоти/
поліпептиди	загальні

68

15.0 CaO Кальцій 202

0.8 Mn Марганець	 6.7

0.5 Zn Цинк	 6.7



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.
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БІО Амінокальцій

РЕКОМЕНДАЦІЇ, ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НА КУЛЬТУРАХ

Культура Кратність 
внесення

Період внесення Норма 
внесення, л/га

Плодові* 3 – 5 3-5 тижнів до збору врожаю з інтервалом між обробками не 
менше 8 днів

3 – 6

Виноград 3 – 4 У фазі зрілості грони як профілактичний засіб проти розтріскування 3 – 5

Полуниця 2 – 3 Застосування з фітосанітарним лікуванням 3 – 4

Помідор, 
перець

3 – 5 Після цвітіння до збирання врожаю з інтервалом між обробками 
7-10 днів

3 – 4

Капуста 2 – 4 Фаза формування качану з інтервалом між обробками 7-10 днів 3 – 4

Овочі 2 –4 Період інтенсивного росту плодів 3 – 4

* Для профілактики та ліквідації дефіциту кальцію під час інтенсивного росту плодів рекомендується внесення Вуксал Кальцій, що не 
викликає появу шорсткості на епікарпі плоду і запобігає дефіциту мікроелементів.


