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ДОБРИВО ДЛЯ ОБРОБКИ НАСІННЯ 
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* Катіони металів повністю хелатовані 
за допомогою EDTA

Вміст елементів живлення

Спеціальне добриво-суспензія преміум класу для обробки 
насіння зернових культур з підвищенним вмістом марганцю. 
Додатково містить стимулятор росту – екстракт бурої 
водорості Ascophyllum nodosum, який підвищує схожість 
насіння та покращує ріст та розвиток кореневої системи 
проростків.

Вуксал Теріос VITA – спеціальне комплексне добриво-суспензія для обробки посівного 
матеріалу сільськогосподарських культур з високим вмістом Марганцю, що містить 
екстракт бурої водорості Ascophyllum nodosum – високоякісний біостимулятор, що 
прискорює проростання насіння та стимулю ріст проростків. Унікальний склад 
Вуксал Теріос VITA повністю забезпечує насіння, що проростає, необхідними 
елементами живлення, а природний стимулятор покращує життєздатність 
проростків за несприятливих умов. Додаткрві компоненти забезпечують 
прилипання та рівномірний розподіл продукту на поверхні насінин, що 
гарантує відмінне утримування на насінні продукту.

• Абсолютно безпечний для насіння;
• Підвищує схожість і енергію прорастання насіння;
• Забезпечує ранні та дружні сходи у стресових умовах;
• Фітогормони з Ascophyllum nodosum покращують 
розвиток кореневої системи проростків;
• Повне хелатування катіонів мікроелементів не дають 
змоги з'єднатися металам з речовинами в ґрунті;
• Цілеспрямоване живлення проростаючих рослин;
• Відмінне покриття та прилипання до насіння;
• Сумісний з протруйниками насіння;
• Підвищує ефективність пестицидів для обробки насіння.

Теріос VITA

Основні переваги Вуксал Теріос VITA:

Фізико-хімічні властивості: 
Щільність (20°С) – 1,4 г/см3
Показник pH (20°С) – 6,2
Колір – бірюзовий 

Звертайтесь до нас! Консультаційний та Сервісний центр для країн Східної Європи та 
Середньої Азії.  Тел.: +38 05536 2-71-31, факс:   +38 05536 2-71-30,  e-mail:  info@unifer.de   
internet:  www.unifer.de.  Телефони гарячих ліній: +38 050 396 48 38, +38 050 494 27 73

Вуксал Теріос VITA активізує протікання фізіолого-біохімічних процесів у 
проростаючому насінні, збільшує енергію проростання насіння, підвищує 
польову схожість. Екстракт бурої водорості Ascophyllum nodosum завдяки наявності фітогормонів додатково стимулює до 
протікання процесів проростання, а також впливає на ріст молодих коренів проростку, й забезпечує активний ріст рослин 
на початкових етапах, підвищуючи опір рослин до несприятливих умов (таких як посуха, або перезволоження тощо).

Вуксал Теріос VITA може використовуватись у поєднанні з іншими фунгіцидними або інсектицидними протруйниками 
насіння.

Елемент 
живлення  

% 
ваговий 

г/л 

Азот (N) 5,3 71 

Сірка (SO3) 6,3 9,7 

Мідь (Cu)* 1,0 13,5 

Марганець (Mn)* 3,5 47,2 
Цинк (Zn)* 1,0 13,5 

Молібден (Мо) 0,02 0,27 

Екстракт бурої водорості 
Ascophyllum nodosum 

 

Заходи безпеки та відповідальність:

При зберіганні продукту необхідно уникати коливань температур нижче +5°С та вище +30°С. Значні коливання 
температури 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 
кристалізація, ані зміна кольору не призведуть до зменшення фізіологічного ефекту. При змішуванні з пестицидами перший
раз, протестувати у невеликій кількості перед основним використанням. 

Тара: 10 л каністра.
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Вуксал Теріос VITA суспензія для обробки насіння є простим засобом, що може 
використовуватися на будь-якому обладнанні для протруювання насіння.

Вуксал Теріос VITA можна вносити в чистому вигляді безпосередньо на насіння за 
допомогою машин для протруювання насіння з метою забезпечити ретельне й точне 
покриття насіння.

Рекомендується використовувати Вуксал Теріос VITA напівзволоженим методом 
обробки насіння (до 10 л робочого розчину на 1 тону насіння). Робочий розчин для 
обробки насіння необхідно  ретельно перемішувати перед протруюванням та під час 
процесу обробки. 

® 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 VITA

Використання на культурах та норми внесення:

Перед застосуванням Вуксал Теріос VITA у суміші з протруйшиком проведіть тест 
на сумісність.

Якщо використовуються порошкоподібні протруйники, то Вуксал Теріос VITA 
повинен вностится першим. 

Для обробки використовуйте ретельно очищене та просушене насіння.

Культура Дозування 
Пшениця озима 1 л на 1 т насіння 
Пшениця яра 1 л на 1 т насіння 
Жито озиме 1 л на 1 т насіння 
Тритикале 1 л на 1 т насіння 
Ячмінь озимий 1,4 л на 1 т насіння 
Ячмінь ярий 1,4 л на 1 т насіння 
Овес 1,4 л на 1 т насіння 

 

* - Рекомендовано сумісне внесення продуктів Вуксал з обробками ЗЗР, 

користуючись регламентами застосування пестицидів. 
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