
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Густина: 1.45 г/см³

pH:  5.3

ПЕРЕВАГИ

• Універсальний вибір для широкого спектру культур.

• Максимальне насичення елементами живлення, 
необхідними для кожної культури на початкових етапах 
росту і розвитку.

• Підвищує схожість та енергію проростання насіння.

• Додаткове насичення фосфором для кращого розвитку 
коренів проростків і молодих рослин.

• Підвищений вміст сірки сприяє кращому засвоєнню 
азоту з ґрунту та покращує вегетативний розвиток.

• Оптимізує ефективність пестицидів для обробки 
насіння.

• Забезпечує дружні сходи у стресових умовах.

• Відмінне покриття та адгезія елементів живлення на 
поверхні насіння.

• Підвищує холодо- та морозостійкість посівів.

Вуксал Теріос Універсал – комплексна суспензія для обробки 
посівного матеріалу багатьох сільськогосподарських культур. 
Спеціальні добавки, які входять до складу, забезпечують 
рівномірний розподіл препарату та якісне прилипання до 
поверхні насіння.

Вуксал Теріос Універсал активізує фізіолого-біохімічні процеси 
у насінні, що проростає, збільшує енергію проростання насіння, 
підвищує польову схожість. Склад Вуксал Теріос Універсал
розроблений таким чином, щоб будь-яка культура отримала 
необхідний запас поживних елементів на початкових етапах 
росту. 

Вуксал Теріос Універсал ідеально поєднується з фунгіцидними 
та інсектицидними протруйниками, забезпечуючи їх 
оптимальну дію.

Спеціальна висококонцентрована суспензія для обробки насіння багатьох 
сільськогосподарських культур з додатковим ефектом прилипача та сурфактанта.

Висококонцентрована суспензія

Катіони металів Cu, Fe, Zn повністю 
хелатовані EDTA.
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з myWUXAL

Теріос Універсал

ВМІСТ

% ваговий г/л
7.5 N Азот 108

10.7 P2�5
Фосфор 155

7.5 SO3 Сірка 108

1.77 Cu Мідь 25

1.1 Mn Марганець 15

0.36 Mo Молібден 5

1.79 Zn Цинк 25



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

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

Виробник:

Aglukon Spezialdünger GmbH & Co. KG
40549 Düsseldorf Germany

Теріос Універсал

РЕКОМЕНДАЦІЇ, ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НА КУЛЬТУРАХ

Культура Фаза внесення Норма внесення, л/т
Пшениця озима, пшениця яра, жито озиме, 
тритикале

Обробка насіння 1

Ячмінь ярий, ячмінь озимий, овес Обробка насіння 1.4

Кукурудза Обробка насіння 4 – 5

Соняшник Обробка насіння 4 – 5

Зернобобові Обробка насіння 1

Гречка Обробка насіння 1


