
°

ДОБРИВО ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ 
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N

Елемент г/л

Мікроелементи (Цинк, Марганець і Мідь)
повністю хелатовані EDTA

108.0

Вміст елементів живлення

Азот загальний (N)

Фосфор (P O )

Сірка (S)
²

Молібден (Mo)

Цинк (Zn)

  33.0

 25.0

 15.0

5.0

 25.0

Мідь (Cu)

Марганець (Mn)

153.05

Спеціальне мікродобриво для обробки насіння зернових
культур (пшениця, ячмінь, тритикале, овес, жито)

Суспензія  Вуксал Теріос Універсал була  розроблена спеціально  для обробки
посівного матеріалу зернових культур (пшениця, ячмінь, тритикале, 
овес, жито). Обробка насіння  Вуксалом Теріос Універсал активізує протікання 
фізіолого - біохімічних процесів у проростаючому насінні, збільшує 
енергію прорастання насіння, підвищує польову схожість. Склад 
Вуксал Теріос Універсал відповідає фізіологічним потребам зернових 
культур, що дозволяє у повній мірі забезпечити сходи культур
елементами живлення, дозволяє оптимально розвиватися молодим 
рослинам у період, коли ще молода коренева система не здатна  
у повній мірі забезпечити нормальне живлення молодих рослин.

Спеціальні добавки, що входять до складу Вуксал Теріос Універсал 
також забезпечують:
 - рівномірний  розподіл  препарату  на  поверхні  насіннєвого
   матеріалу.  Завдяки  цьому кожна  насіннина отримує відповідну кількість поживних речовин, які рівно-
   мірно  розподіляються на його поверхні; 
 - збереження самоплинності обробленого посівного матеріалу при затарюванні, подачі у транспортні за-
   соби, у сівалку або при посіві;
 - високу  прилипаємість, з тим щоб уся доза нанесенної діючої  речовини залишалась на насінні після та-
   ких механічних впливів  як затарювання у мішки, транспортування,  посів;
 - максимальна  сумісність з пестицидними протруйниками,  що дозволяє  скоротити час на  передпосівну
   підготовку насіння.

• Підвищує схожість і енергію прорастання насіння;

• Цілепрямоване живлення проростаючих рослин;

• Економить час на додаткову обробку;

• Покращує покриття та прилипання до насіння;

• Рівномірний розподіл по поверхні насіння;

• Катіони мікроелементів повністю хелатовані;

• Забезпечує ранні та дружні сходи у стресових умовах;

• Покращує життєздатність та здоров’я проростка;

• Може підвищити ефективність пестицидів для 
   обробки насіння.

Теріос Універсал

Заходи безпеки та відповідальність:
0 0При зберіганні продукту необхідно уникати коливань температур нижче +5 С та вище +30 С. Значні коливання темпе-

ратури або зниження температури може стати причиною кристалізації продукту. Кристали легко розчиняються у 
робочому розчині. Довготривале зберігання може призвести до зміни кольору та оборотнього поділу фаз. Ані криста-
лізація, ані зміна кольору не призведуть до зменшення фізіологічного ефекту. При змішуванні з пестицидами перший 
раз, протестувати у невеликій кількості перед основним використанням. 

Основні переваги Вуксал Теріос Універсал:

Фізико-хімічні властивості: Густина: 1,45 кг/л. 
рН показник: 6,2. Колір: синьо-зелений (бірюзовий). 
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1,0 л на 1 т насіння

1,4 л на 1 т насіння

1,2 л на 1 т насіння

1,0 л на 1 т насіння

1,0 л на 1 т насіння

Вуксал Теріос  Універсал проста  у  використанні  формуляція, яка  дозволяє 
проводити якісну обробку насіннєвого матеріалу на протруйлювачих машинах 
будь-якого типів.

Рекомендується  обробляти  очищене  від  пилу і  домішок насіння, що гарантує опти-
мальне прилипання до поверхні насіння і, як наслідок, кращу якість обробки.

Перед застосуванням рекомендується змішати з необхідною кількістю води. Рекомен-
дована норма витрати робочого розчину до 10 л/т. Робочий розчин готують 
безпосередньо перед обробкою насіння. 

® Wuxal є зареєстрованою торговою маркою компанії Аглюкон Спеціалдунгер ГмбХ і Ко. КГ Дюссельдорф/Німеччина.
©  Усі тексти, іллюстрації та фото данної листівки є інтелектуальною власністю компаній Аглюкон Спеціалдунгер ГмбХ і Ко. КГ та  ТОВ “Уніфер” і/або  партнерів нашої  компанії.
     Будь-яке публічне використання, копіювання або передрукування без письмової згоди компаній Аглюкон або ТОВ “Уніфер” суворо заборонено та переслідується законом. 

Теріос Універсал
Рекомендації по застосуванню:

Норми внесення: Дозування:

Пшениця

Озимий ячмінь

Яровий ячмінь

Жито

Овес

Mn

Обробка насіння в
комбінації з пестицидами

Поглинання поживних 
речовин і транслокація 

по рослині

Вуксал  Теріос  Універсал можно змішувати з фунгіцидними та інсектицидними 
протруйниками. Використовувати вимоги, які зазначені на етикетці виробника 
пестицидів.
 
Якщо використовується порошковий протруйник, першим розчиняють Вуксал Теріос 
Універсал.
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