
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Густина:	 1.37 г/см³

pH:		6.5

ВМІСТ

%	ваговий г/л
5.0 N Азот 68

8.0 Zn Цинк	 109

ПЕРЕВАГИ

•	 Висока	концентрація	повністю	доступного	рослинам	
цинку.

•	 Підвищена	ефективність	цинку	завдяки	EDTA-
хелатованню.

•	 Поліпшене	утримання	на	листку	порівняно	з	сіллю	-	
сульфатом	цинку.

•	 Не	утворює	опіків	на	листках	порівняно	із	оксидом	
цинку.

•	 Надшвидке	проникнення	в	тканини	рослин.

•	 Сумісний	з	більшістю	засобів	захисту	рослин.

•	 Абсолютно	безпечний	та	простий	у	використанні.

•	 Наявність	прилипача	і	сурфактанта	оптимізує	дію	ЗЗР.

Вуксал Цинк ПЛЮС	 –	 суспензія	 для	 позакореневого	
підживлення	 рослин,	 призначена	 для	 попередження	 та	
усунення	дефіциту	цинку	у	сільськогосподарських	культур.

Хелатування	цинку	хелатизатором	EDTA	робить	застосування	
Вуксал Цинк ПЛЮС	 безпечним	 порівняно	 зі	 стандартними	
продуктами,	що	містять	оксид	цинку.

Вуксал Цинк ПЛЮС	 забезпечує	 швидку	 абсорбцію	 цинку	
через	 листкову	 поверхню	 (відмінний	 стартовий	 ефект),	 а	
також	 пролонговану	 дію	 завдяки	 властивостям	 прилипача,	
антивипаровувача	 та	 реактиватора	 в’язкого	 осаду.	 Завдяки	
реакції	 продукту	 рН	 6,5	 він	 абсолютно	 безпечний	 для	
рослинних	тканин,	не	викликає	опіків	та	не	розчиняє	захисну	
кутикулу	листка.

Висококонцентрована суспензія з високим вмістом цинку хелатованого EDTA з додатковими 
ефектами антивипаровувача та реактиватор в’язкого осаду.

Висококонцентрована суспензія

Катіони	металів	Zn	повністю	хелатовані	
EDTA.
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Цинк ПЛЮС



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

Цинк ПЛЮС

РЕКОМЕНДАЦІЇ, ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НА КУЛЬТУРАХ

Культура Кратність 
внесення

Фаза внесення* Норма внесення, 
л/га

Кукурудза 1 – 2 4-6 справжніх листків; 8-10 справжніх листків 1 – 2 

Соя 1 – 2 2-3 трійчастих листки; перед цвітінням 1 – 2

Рис 1 – 3 Кущення; початок трубкування; викидання волоті 1 – 2

Пшениця 1 – 3 Кущення; початок виходу в трубку; прапорцевий листок 1 – 2

Ріпак 1 – 2 При наявності дефіциту цинку, у будь-яку фазу 1 – 2

Овочі 2 – 3** При наявності дефіциту цинку, у будь-яку фазу 1 – 2

Плодові 1 – 2** При наявності дефіциту цинку, у будь-яку фазу 1 – 2

*Рекомендовано сумісне внесення Вуксал Цинк ПЛЮС з обробками ЗЗР, користуючись регламентами застосування пестицидів. 
**Обробки проводити з інтервалом 8-10 днів.


