
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Густина: 1.33 г/см³

pH:  6.8

ПЕРЕВАГИ

• Оптимальний вміст природних фітогоромонів у суміші з 
марганцем забезпечує швидкі і рівномірні сходи навіть 
при несприятливих умовах.

• Підвищує схожість і енергію проростання насіння.

• Забезпечує ранні та дружні сходи у стресових умовах.

• Фітогормони з Ascophyllum nodosum покращують 
розвиток кореневої системи проростків.

• Повноцінне живлення рослин на початкових етапах 
розвитку.

• Відмінне покриття та прилипання до насіння.

• Сумісний з протруйниками насіння.

• Оптимізує ефективність пестицидів для обробки 
насіння.

Основу Вуксал Теріос Vita становить екстракт  морської  
водорості Ascophyllum nodosum.

Вуксал Теріос Vita – комплексна суспензія для обробки 
посівного матеріалу всіх сільськогосподарських культур – 
високоякісний біостимулятор, що прискорює проростання 
насіння та стимулює ріст проростків. Унікальний склад 
Вуксал Теріос Vita повністю забезпечує насіння, що 
проростає, необхідними елементами живлення, а природний 
стимулятор покращує життєздатність за несприятливих умов. 
Додаткові компоненти забезпечують відмінне прилипання та 
рівномірний розподіл продукту на поверхні насінин.

Вуксал Теріос Vita містить натуральні біологічно активні 
інгредієнти та мікроелементи, зокрема марганець, залізо 
і цинк. Основними біологічно активними інгредієнтами 
є цитокініни, гібереліни, ауксини, бетаїни, полісахариди, 
алгінати, вітаміни, тощо.

Інноваційна біостимулююча суспензія для обробки насіння на основі морської водорості 
Ascophyllum nodosum

Висококонцентрована суспензія

Катіони металів Cu, Mn, Zn повністю 
хелатовані EDTA.

* Додатково до складу входять: 
Полісахарид (Laminarin), Олігоалгінати, 
Вітаміни, Амінокислоти.
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1Вивчи весь потенціал
з myWUXAL

Теріос Vita

ВМІСТ

% ваговий г/л

Природні фітогормони, 
отримані з Ascophyllum nodosum*

Ауксини, Цитокініни, Гібереліни, Бетаїни

5.3 N Азот 70.0

6.5 S Сірка 86.3

1.0 Cu* Мідь 13,3

3.5 Mn* Марганець 46,5

0.02 Mo Молібден 0,26

1.0 Zn* Цинк 13,3



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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Теріос Vita

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, соняшник Обробка насіння 4-5


