
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Густина:	 1.27 г/см³

pH:		6.0

ПЕРЕВАГИ

•	 Схвалено	для	органічного	сільського	господарства,	
зокрема,	в	Австрії	(сертифікат	ECO-CERT)	та	Україні	
(сертифікат	Органік	Стандарт)..

•	

•	
•	 Високий	вміст	фітогормонів	природного	походження	та	

інших	біоактивних	речовин.	

•	 Стимулює	процеси	росту	та	розвитку	рослин.

•	 Сприяє	зменшенню	опадання	зав’язей	і	плодів	та	поліпшує	
інтенсивність	і	рівномірність	забарвлення	плодів.	

•	 Усуває	наслідки	впливу	негативних	факторів	
навколишнього	сере	довища.	

•	 Підвищує	природний	опір	рослин	до	патогенів.

•	 Оптимізує	дію	ЗЗР.

•	 Покращує	ріст	та	розвиток	рослин	в	умовах	
гербіцидного	та	абіотичного	стресів.

•	 Гарантує	оптимальне	поглинання	біологічно-активних	
речовин	незалежно	від	погодних	умов.

Вуксал БІО Аскофол	 –	 висококонцентрована	 суспензія	
з	 екстракту	 бурої	 водорості	 Ascophyllum	 nodosum.	 Для	
збереження	 біологічної	 активності	 природних	 речовин	
водорості	Ascophyllum	nodosum	піддають	«м’якій»	технології	
екстрагування.	Мікроелементи,	які	також	входять	до	складу,	
доповнюють	і	підсилюють	дію	біологічно	активних	речовин.
 

Вуксал БІО Аскофол	 стимулює	 поділ	 клітин	 та	 їх	
диференціацію,	активує	коренеутворення	та	ростові	процеси,	
сприяє	 утворенню	 бруньок	 та	 їх	 диференціації,	 покращує	
запліднення	 і	 зав’язування	 плодів,	 усуває	 наслідки	 впливу	
стресових	факторів	(посухи,	низьких	температур	тощо).

Біостимулятор-антистресант з високим вмістом фітогормонів природного походження, 
збагачений мікроелементами з ефектами антивипаровувача та реактиватора в’язкого осаду.

Біостимулятор-антистресант

Катіони	металів	Mn,	Zn	хелатовані	
органічним	хелатизатором.

*	Екстракт	морської	водорості	
Ascophyllum	nodosum	містить	природні	
біоактивні	речовини:	фітогормони	
(цитокініни,	ауксини,	гібереліни,	бетаїни),	
вітаміни	та	амінокислоти.
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БІО Аскофол

ВМІСТ

%	ваговий г/л

Екстракт	морської	водорості	
Ascophyllum	nodosum*

3.0 N Бор 38.1

0.8 Mn Марганець	 10.1

0.5 Zn Цинк	 6.35



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 Аскофол

РЕКОМЕНДАЦІЇ, ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НА КУЛЬТУРАХ

Культура Фаза внесення Норма внесення, 
л/га

Зерняткові Перед цвітінням; опадання пелюсток; зав‘язування плодів; ріст 
плодів

2 – 3

Кісточкові Перед цвітінням; опадання пелюсток; після опадання дрібних 
плодів

2 – 3

Суниця Відновлення вегетації; перед першим цвітінням; перша закладка 
плодів

2 – 3

Кукурудза* Стадія 4-6 справжніх листків; стадія 8-10 справжніх листків 2 – 2.5

Виноград Стадія 5-6 справжніх листків; до цвітіння; формування ягід 2 – 3

Томат, диня, огірок, 
перець, баклажан

Початок цвітіння 2 обробки з інтервалом у 14 днів 2 – 2.5

Морква, цибуля 2-3 тижні після появи сходів 2 обробки з інтервалом у 14 днів 2 – 2.5

Брокколі, цвітна 
капуста,
білокочана капуста

Фаза 4-6 справжніх листків
Формування качана

2 – 3

Соя* Від 2-го тройчастого листка до початку цвітіння 2 – 2.5

Соняшник* Від 4 пари листків до цвітіння 2 – 2.5

Ріпак* Відновлення весняної вегетації - фаза розетки;
стеблування - початок цвітіння

2 – 2.5

* У поєднанні з іншими формуляціями Вуксал, норму внесення зменшити до 1,0 л/га.


