
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Густина:	 1.4 г/см³

pH:		1/4

ПЕРЕВАГИ

•	 Має	стимулюючу	дію	на	рослини	в	умовах	
фізіологічного	стресу.

•	 Містить	велику	кількість	кальцію	для	профілактики	
та	усунення	дефіциту	кальцію	у	плодових	та	овочевих	
культур,	а	також	у	винограду.

•	 Усуває	наслідки	впливу	негативних	факторів	навколиш-	
нього	середовища.

•	 Сприяє	оптимальному	росту	плодів	і	підвищує	їх	якість.	
Підвищує	природний	опір	рослин	до	патогенів.

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

•	 Вміст	бору	додатково	покращує	ріст	плодів	та	міцність	
тканин,	а	також	знижує	ризик	розтріскування	плодів

Вуксал Кальцій	 Active	 –	 спеціально	 розроблена	 суспензія	
для	профілактики	та	усунення	дефіциту	кальцію.	Відсутність	
мінерального	 азоту	 дозволяє	 уникнути	 ризику	 вторинного	
росту	пагонів	на	плодових	культурах.

Вуксал Кальцій	 Active	 надає	 стимулюючу	 дію	 на	 рослини	
в	 умовах	 фізіологічного	 стресу.	 Завдяки	 біоактивним	
компонентам	Ascophyllum	nodosum,	кальцій	швидко	зміцнює	
клітинні	стінки	та	клітинні	мембрани,	тобто	підвищує	стійкість	
до	 захворювань.	 Додатковий	 вміст	 бору	 підвищує міцність	
тканин	 та	 покращує	 ріст	 плодів,	 а	 також	 знижує	 ризик	 їх	
розтріскування

Висококонцентрована суспензія для забезпечення рослин кальцієм з вмістом фітогормонів 
природного походження.

Висококонцентрована суспензія
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Кальцій Active

ВМІСТ

%	ваговий г/л

Екстракт	водорості	Ascophyllum*	

15.0 CaO Кальцій 210

0.9	 В Бор 12.6

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



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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Кальцій Active

РЕКОМЕНДАЦІЇ, ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НА КУЛЬТУРАХ

Культура Кратність 
внесення

Фаза внесення Норма внесення, 
л/га

Зерняткові 3 – 6 починаючи від фази зав’язування плодів до збору 
урожаю з інтервалом між обробками 8 10 днів ВВСН 
71- 85

3 – 5 

Кісточкові 3 – 4 починаючи від фази зав’язування плодів до збору 
урожаю з інтервалом між обробками 14 днів 
ВВСН 71- 86

3 – 5

Суниця 2 – 3 Разом з фунгіцидними обробками 
проти сірої гнилі

2 – 3

Виноград 3 – 4 починаючи від фази утворення ягід до їх дозрівання 
ВВСН 72 -85

3 – 5

Капуста 2 – 4 починаючи від фази утворення головки до тижня 
перед збиранням ВВСН 37 -45

2 – 4


