
УНІФЛОР БМ (BMo)
Ефективна концентрація повинна 
відповідати вимогам технічних умов 
(EC) N° 2003/2003 Cepiя A N° 04557
Суміш мікроелементів Бору (B) 
та Молібдену (Mo) 

Mоже застосовуватися в сільськогосподарському виробництві 
з використанням органічних добрив, Препарат може 
використовуватися в органічному землеробстві відповідно до 
Регламенту Ради (ЄС) No 834/2007 щодо органічного виробництва

Діюча речовина Концентрація % Вміст діючої
речовини г/л Маса нетто

Бору (В), 
розчинного у воді 7,8 % 100 г/л

12,7 кг 10 лМолібдену (Mo), 
розчинного у воді 0,6 % 8 г/л



УНІФЛОР БМ (BMo)
СУМІШ, ЩО МІСТИТЬ ПОЖИВНІ РЕЧОВИНИ

СЛІД ВНОСИТИ У ҐРУНТ ДО ПОСІВУ,  
АБО ПІСЛЯ
Препарат УНІФЛОР БМ (BMo) дозволяє регуляр-
не поглинання азоту, посилює стійкість рослини 
до суворих кліматичних умов та протистояння 
паразитам.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ
Позакореневе підживлення
Культура, 
об’єкт, що  
обробляється

Норма  
витрати  
препарату

Спосіб,  
час обробок,  
обмеження

Ріпак 3 л/га фаза появи 3-4 
справжніх листів чи 
фаза виходу стрілок.

Горох 
Соєві боби

2 підживлення 
по 1,5 л/га

Етап C1-C2

Люцерна 5 л/га фаза росту до 10 см 
чи після зрізання.

ПРИНЦИП ЗАСТОСУВАННЯ
Підготовка робочого розчину
1.  Наповніть обприскувач з резервуаром до 3⁄4 

повного об’єму водою, необхідною для внесен-
ня добрива.

2.  Рекомендується використовувати принаймні 
200 л води на гектар.

3.  Препарат УНІФЛОР БМ (BMo) слід розмішати, 
а потім вилити в резервуар

4.  Слід розмішувати доки суміш для обприскуван-
ня не стане однорідною.

ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
Використовуйте протягом періоду активного 
росту рослин, Уникайте обприскувань у найспе-
котніший період доби. Не слід використовувати 

в період цвітіння. При експлуатації хімічних речо-
вин, слід дотримуватися відповідних запобіжних 
засобів.

СУМІСНІСТЬ
УНІФЛОР БМ (BMo) сумісний із більшістю продук-
тів, що призначені для боротьби з хворобами рос-
лин. Однак, виконайте фізико-хімічне та біологіч-
не випробування перед тим як додати нову суміш.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Зберігати в недоступному для дітей місці. Необ-
хідно тримати якнайдалі від харчових продуктів. 
Необхідно використовувати лише при необхід-
ності та не слід перевищувати рекомендоване 
дозування. Необхідно зберігати препарат в ори-
гінальній упаковці, в прохолодному сухому не-
замерзаючому місці при постійній температурі. 
Наша відповідальність полягає в забезпеченні 
препарату в герметизованій упаковці, та пред’яв-
лені рекомендацій щодо використання дозування 
для кожної рослини . За будь-які ризики, пов’яза-
ні зі зберіганням, управлінням та використанням 
продукції повну відповідальність несе споживач.
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