
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Густина:	 1.6 г/см³

pH:		5.0

ПЕРЕВАГИ

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

•	

•	
•	 Високий	вміст	амінокислот	рослинного	походження	та	

інших	біоактивних	речовин.

•	 Ефективна	позакоренева	абсорбція.

•	 Активує	захисну	систему	рослин	проти	дії	
несприятливих	факторів.	

•	 Покращує	розвиток	кореневої	системи.	

•	 Володіє	властивістю	підкислювати	робочий	розчин.

•	 Має	відмінні	властивості	прилипача	та	зволожувача.	

•	 Забезпечує	оптимальну	дію	ЗЗР.	

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

Вуксал БІО Аміноплант	 –	 високоякісний	 біостимулятор-
антистресант	 рослинного	походження,	 отриманий	особливо	
«м’якою»	технологією	екстрагування,	яка	дозволяє	зберегти	
всі	властивості	біологічно	активних	речовин.

Вуксал БІО Аміноплант	 активує	 захисну	 систему	 рослин	
проти	 дії	 несприятливих	 факторів,	 покращує	 зав’язування	
плодів.	 Швидко	 та	 ефективно	 виводить	 рослини	 зі	 стресу,	
викликаного	гербіцидами	або	іншими	чинниками.

Вуксал БІО Аміноплант	володіє властивостями підкислення 
робочого розчину.	 Рекомендований	 як	 обов’язковий	
компонент	робочого	розчину	під	час	внесення	ЗЗР.

Стимулятор-антистресант з високим вмістом амінокислот та біологічно-активних речовин 
рослинного походження з додатковими ефектами антивипаровувача та реактиватора 
в’язкого осаду.

Біостимулятор-антистресант

*Амінокислоти,	які	входять	до	складу	
Вуксал	БІО	Аміноплант:	Аланін,	
Аргінін,	Цистин,	Аспарагінова	кислота,	
Глутамінова	кислота,	Гліцин,	Гістидин,	
Ізолейцин,	Лейцин,	Лізин,	Метіонін,	
Валін,	Орнітин,	Фенілаланін,	Пролін,	
Серин,	Треонін,	Триптофан,	Тирозин.

Додатково	до	Вуксал	БІО	Аміноплант	
входять:	Гамма-Аміномасляна	кислота	
(ГАМК),	Ауксин,	Фітинова	кислота,	
Інозитол,	Холін,	мікроелементи,	вітаміни	
(В1,	В2,	В3),	Нікотинова	кислота,	Біотин	
та	Фолієва	кислота.

48
81

5Вивчи весь потенціал
з myWUXAL

БІО Аміноплант

ВМІСТ

%	ваговий г/л

12.5 Амінокислоти* 141.8

2.0 N Азот 22.7

2.0 К2O Калій 22.7

2.0 P2O5 Магній 22.7

Будьте	уважні	при	використанні	бакових	сумішей	у	регіонах	
з	 жорсткою	 водою.	 Вуксал	 БІО	 Аміноплант	 можна	 без	
ризику	застосовувати	у	воді	до	60°	dH	(близько	1000	ppm).	
Рівень	 максимальної	 жорсткості	 є	 приблизним	 і	 потрібно	
враховувати	 хімічний	 тип	 жорсткості.	 Перевищення	 рівня	
рекомендованої	 максимальної	 жорсткості	 не	 означає,	 що	
продукт	не	можна	використовувати.	Тому,	ми	рекомендуємо,	
в	 разі	 екстремального	 рівня	жорсткості,	 провести	 тест	 на	
сумісність	перед	приготуванням	бакової	суміші.



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.

Завантажуй
докладну інформацію

Офіційний представник «WUXAL» в Україні: ТОВ «Уніфер»

Україна, м.Київ, 04050, вул. Тургенівська 81, оф.-1А
Телефон гарячої лінії 24/7 +38 (050) 494 12 14

Виробник:

Aglukon Spezialdünger GmbH & Co. KG
40549 Düsseldorf Germany

БІО Аміноплант

РЕКОМЕНДАЦІЇ, ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НА КУЛЬТУРАХ

Культура Фаза внесення Норма внесення, 
л/га

Зернові 1 обробка - кущення-початок виходу у трубку; 
2 обробка - прапорцевий листок;
3 обробка - колосіння

1 – 3

Зернобобові 2-3 справжніх листків; бутонізація-цвітіння 1 – 3

Кукурудза Фаза 4-6 справжніх листків; фаза 8-10 справжніх листків 1 – 3

Соняшник 4-8 листків; бутонізація 1 – 3

Ріпак Починаючи з фази наростання вегетативної маси до початку цвітіння 1 – 3
Коренеплідні Починаючи від чотирьох справжніх листків до змикання листків у 

міжряддях
1 – 3

Картопля Від початку інтенсивного росту до цвітіння 1 – 3

Томат, перець, 
баклажан, огірок, 
кабачок 

4-6 справжніх листків; 
початок цвітіння-формування плодів 2-3 обробки з інтервалом у 14 діб

1 – 3

Капуста 4-6 справжніх листків повторити через 10-14 діб; формування качана 1 – 3

Цибуля, часник Починаючи з 4-6 справжніх листків 2-3 обробки з інтервалом у 14 діб 1 – 3

Зеленні овочеві 
культури

5-6 листків, через 3-4 доби після кожної зрізки 1 – 3

Плодові Перед цвітінням; зав’язування плодів; після червневого опадання 
плодів 

1 – 3

Ягідні культури Відновлення вегетації; бутонізація-цвітіння; формування плодів 1 – 3

Виноград 5-6 листків культури; перед цвітінням; формування плодів 1 – 3

Застосування в якості прилипача при внесені з пестицидами (виконує функцію прилипача у робочому розчині) 
Польові культури    0.75 - 1 л/га  
Овочі, фрукти, виноград  0.75 - 1.5 л/га


