
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Густина:	 1.44 г/см³

pH:		6.8

ВМІСТ

%	ваговий г/л

5.0 N Азот 72

10.0 K2O Калій 144

6.0 SO3 Сірка 85

0.1 B Бор 1.4

1.0 Cu Мідь	 14.4

2.0 Mn Марганець	 28.8

0.02 Mo Молібден 0.29

1.5 Zn Цинк	 21.6

ПЕРЕВАГИ

•	 Співвідношення	елементів	живлення	(Mn,	Zn,	Cu	та	Mo)	
відповідає	фізіологічним	потребам	зернових	культур.

•	 Містить	калій	та	азот	для	попередження	дисбалансу	
живлення	та	посилення	росту	й	розвитку.

•	 Всі	елементи	живлення	повністю	та	швидко	
проникають	у	рослину.

•	 Надхелатування	EDTA	поліпшує	якість	робочого	
розчину.

•	 Сумісний	із	більшістю	пестицидів.

•	 Наявність	прилипача	і	сурфактанта	оптимізує	дію	ЗЗР.

Вуксал Grain –	комплексна	 інноваційна	 листкова	 суспензія,	
що	 рекомендується	 	 для	 	 позакореневого	 підживлення	
зернових	 культур	 (пшениці,	 жита,	 ячменю,	 кукурудзи,	 рису	
тощо),	які	вирощуються	за	інтенсивною	технологією.	

Вуксал Grain	 забезпечує	 рослину	 всіма	 необхідними	
мікроелементами	 в	 період	 її	 активного	 росту,	 сприяє	
формуванню	 продуктивного	 кущення,	 кількості	 зерен	 і	
колосків	 у	 колосі,	 виповненості	 зерна	 під	 час	 наливу	 та	
покращення	 його	 якісних	 показників.	 Усуває	 гострий	 та	
запобігає	прихованому	дефіциту	мікроелементів,	що	підвищує	
продуктивність	зернових	культур.

Вуксал Grain	 активізує	 біохімічні	 реакції	 в	 рослині,	 регулює	
процес	 транспірації,	 стимулює	 синтез	 органічних	 речовин	
та	 підвищує	 ферментативну	 і	 фітогормональну	 активність	
культури.

Висококонцентрована суспензія зі спеціально підібраним для зернових культур вмістом 
мікроелементів з ефектами антивипаровувача та реактиватора в’язкого осаду.

Висококонцентрована суспензія

Катіони	металів	Cu,	Mn,	Zn	повністю	
хелатовані	EDTA.
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Grain



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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Grain

РЕКОМЕНДАЦІЇ, ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НА КУЛЬТУРАХ

Культура Кратність 
внесення

Фаза внесення Норма внесення, 
л/га

Пшениця
Ячмінь
Жито
Тритикале
Овес

1 Кінець кущення - початок виходу в трубку

0.5 – 1.51 Поява прапорцевого листка

1 Після цвітіння

Кукурудза
Сорго
Просо

1 – 2 4-6 листків
1 – 2

1 – 2 8-10 листків

Рис
1 Кінець кущення - початок виходу в трубку

1 – 2
1 Поява прапорцевого листка


