
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Густина:	 1.41 г/см³

pH:		5.2

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

ВМІСТ

%	ваговий г/л
5.0 N Азот 70

13.0 P2O5 Фосфор	 183

7.7 B Бор 108

0.4 SO3 Сірка 5.5

0.05 Cu Мідь	 0.7

0.1 Fe Залізо	 1.4

0.05 Mn Марганець	 0.7

0.001 Mo Молібден 0.014

0.05 Zn Цинк	 0.7

ПЕРЕВАГИ

• Відмінні буферні властивості (0,5-1%	розчин	нормалізує	
pH	до	6,8-7,2)	для	оптимізації	дії	ЗЗР.

•	 Сумісний	з	ЗЗР	(особливо	чутливими	до	високого	рН).

• Значно більша ефективність бору	за	рахунок	
проникаючої	дії	азоту	та	фосфору.

•	 Гарантує	постачання	фосфатів	через	листки	за	
несприятливих	умов,	таких	як	холодна весна, періоди 
посухи	тощо.

•	 Наявність	антивипаровувача,	прилипача,	сурфактанта	і	
реактиватора	в’язкого	осаду	оптимізує	дію	ЗЗР.

Вуксал Борон рН – інноваційна	 суспензія	 для	 безпечного	
застосування	 на	 культурах	 чутливих	 до	 нестачі	 бору.	
Вуксал Борон pH	 має	 унікальну	 властивість	 (у	 порівнянні	
з	 іншими	 «борними	 мікродобривами»)	 –	 буферний ефект. 
Створює	оптимальні	характеристики	робочого	розчину,	для	
ефективного	застосування	спільно	з	ЗЗР.

Високий	 вміст	 бору	 і	 фосфору	 в	 поєднанні	 з	 комплексом	
елементів	живлення	запобігають	можливому	їх	дефіциту.

Завдяки	 буферному	 ефекту	 Вуксал Борон рН є	 відмінним	
партнером	 у	 системах	 захисту	 борофільних	 культур,	
покращуючи	якості	робочого	розчину	(знижуючи	жорсткість	
і	 нормалізуючи	 кислотність	 середовища),	 сприяючи	
швидкому	 проникненню	 діючої	 речовини	 в	 рослину	 з	
одночасним	 забезпеченням	 рослин	 бором	 та	 елементами	
живлення.

Висококонцентрована суспензія для швидкого і безпечного забезпечення рослин бором. 
Володіє відмінними буферними властивостями (нейтралізує рН робочого розчину), 
оптимізує дію засобів захисту рослин.

Висококонцентрована суспензія

Катіони	металів	Cu,	Fe,	Mn,	Zn	повністю	
хелатовані	EDTA.
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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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Борон рН

РЕКОМЕНДАЦІЇ, ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НА КУЛЬТУРАХ

Культура Кратність 
внесення

Фаза внесення* Норма внесення, л/га

Соняшник 1 Бутонізація 1.5 – 2

Ріпак

1 – 2 Осіннє обприскування разом із фунгіцидом 1 – 1.5

1 Сумісно з весняною фунгіцидною обробкою в 
період активного стеблування

1 – 1.5

1 Бутонізація-цвітіння разом із інсектицидною 
обробкою

1 – 1.5

Соя 1 – 2 Бутонізація-цвітіння 1 – 1.5

Кукурудза 1 6-10 листків разом із ЗЗР 1 – 1.5

Цукровий буряк 1 – 4 Починаючи із 2-ї гербіцидної обробки (від 4-6 
листків) з інтервалом 12-14 днів. Загальна 
кількість бору для цукрового буряку не повинна 
перевищувати 500 г/га

1 – 1.5 
залежно від потреби 
рослин

Картопля 2 Одночасно із фунгіцидними обробками після 
цвітіння

1

Плодові
1 Бутонізація для покращення запліднення разом із 

ЗЗР
1 – 1.5

1 Після збору плодів 1 – 1.5

Овочі 2 Впродовж вегетації разом із ЗЗР 1 – 1.5

* додаткова властивість Вуксал Борон рН (нормалізує рН робочого розчину близько до рН 7) дає змогу ефективно використовувати 
разом з ЗЗР.


