
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Густина: 1.45 г/см³

pH:  6.5

ВМІСТ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ

% ваговий г/л

Екстракт водорості
Ascophyllum nodosum*

11.1 N Азот 160

11.1 P2O5
Фосфор у формі 
фосфату 160

8.3 K2O Калій 120

0.71 B Бор у формі борату 10

1.0 SO3 Сірка 14.5

0.015 Cu Мідь хелатована 
EDTA 0.217

0.031 Fe Залізо хелатоване 
EDTA 0.449

0.026 Mn Марганець 
хелатований EDTA 0.377

0.0006 Со Кобальт 
хелатований EDTA 0.008

0.002 Mo Молібден 0.029

0.71 Zn Цинк хелатований 
EDTA 10

ПЕРЕВАГИ 

• Ексклюзивна формуляція, додатково збагачена 
екстрактом Ascophyllym nodosum. 

• Унікальна суміш з елементів живлення та фітогормонів. 

• Концентрована суспензія з високим вмістом азоту, 
фосфору та калію. 

• Універсальний Вуксал для оптимального живлення 
рослин на старті. 

• Підвищує стійкість до біотичних і абіотичних стресів. 

• Забезпечує активний ріст листкової поверхні та 
кореневої маси. 

• Сумісний з більшістю ЗЗР та забезпечує їх оптимальну 
дію. 

• Знижує фітотоксичність. 

Універсал Active – спеціально розроблена інноваційна 
суспензія для позакореневого живлення рослин, яка 
забезпечує всі культури збалансованим співвідношенням 
азоту, фосфору і калію у легкодоступних сполуках та 
запобігає дефіциту бору і цинку в першій половині вегетації. 

Наявність у суспензії високого вмісту природних 
фітогормонів, вітамінів і амінокислот стимулює поділ, 
диференціацію та розтягування клітин, пришвидшує ріст 
і розвиток кореневої та надземної маси, закладання 
генеративних органів рослин, усуває наслідки і підвищує 
стійкість до негативного впливу стресових чинників 
(фізичних, хімічних чи біологічних).

Висококонцентрована суспензія з високим вмістом азоту, фосфору та калію, з підвищеним 
вмістом В та Zn, збагачена екстрактом Ascophyllum nodosum та з додатковими ефектами 
прилипача та сурфактанта.

Висококонцентрована суспензія
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9Вивчи весь потенціал
з myWUXAL

Універсал Active 



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

Виробник:
Aglukon Spezialdünger GmbH & Co. KG
40549 Düsseldorf Germany
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НА КУЛЬТУРАХ

Культура Фаза внесення Норма внесення, л/га

Зернові, рис

Кущення ВВСН 21-25

2 – 3Початок виходу в трубку ВВСН 31-32

Прапорцевий листок ВВСН 37-39

Кукурудза 1-2 обробки, починаючи від 4-6 листків до 8-10 листків ВВСН 14-20 2 – 3

Ріпак 1-2 обробки в період розетка - стеблування ВВСН 21-32 2 – 3

Соняшник 1-2 обробки ВВСН 14-16 та ВВСН 18-20 2 – 3

Соя, горох
1-3 міжвузля ВВСН 11-13

2 – 3
Бутонізація – цвітіння ВВСН 51-61

Буряк 
цукровий 1-2 обробки в період формування листків ВВСН 14-39 2 – 3

Картопля 2-3 обробки в період від стеблування і під час  формування бульб ВВСН 21-71 3 – 4

Овочі 1-3 обробки в період вегетації 2 – 3

Ягідники 1-2  обробки в період вегетації 2 – 3

Будьте уважні при використанні бакових сумішей у регіонах з жорсткою водою. Вуксал Універсал Active можна без ризику застосовувати 
у воді до 40° dH (близько 700 ppm). Рівень максимальної жорсткості є приблизним і потрібно враховувати хімічний тип жорсткості. Пере-
вищення рівня рекомендованої максимальної жорсткості не означає, що продукт не можна використовувати. Тому, ми рекомендуємо, у 
разі екстремального рівня жорсткості, провести тест на сумісність перед приготуванням бакової суміші.

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


