
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Густина: 1.37 г/см³

pH:  6.1

ПЕРЕВАГИ

• Підвищує схожість та енергію проростання насіння.

• Відмінно підходить для культур з високою потребою у 
цинку та в зонах з недостатнім вмістом цинку в ґрунті.

• Забезпечує дружні сходи в стресових умовах.

• Покращує розвиток кореневої системи проростків.

• Відмінне покриття та прилипання до насіння.

• Рівномірний розподіл по поверхні насіння.

• Сумісний з протруйниками насіння.

Вуксал  Теріос  Zn  –  суспензія  для  обробки  насіння,  яка,  
крім високого вмісту цинку, має у складі також мікроелементи 
мідь, бор, марганець і молібден. Наявність сірки сприяє 
ефективному поглинанню і перетворенню мінерального азоту 
з ґрунту та покращує вегетативний ріст і розвиток проростків.

Вуксал Теріос Zn спеціально розроблений з  урахуванням 
особливих потреб культур, які вимогливі до нестачі цинку 
(рис, кукурудза) або під час вирощування культур на ґрунтах з 
низьким вмістом цинку.

Вуксал Теріос Zn рівномірно розподіляється по поверхні 
насіння й має відмінні властивості прилипача і сурфактанта. 
Можна застосовувати в суміші з протруйниками.

Спеціалізована висококонцентрована суспензія для обробки насіння зернових культур з 
додатковими ефектами прилипача та сурфактанта.

Висококонцентрована суспензія

Катіони металів Cu, Mn, Zn повністю 
хелатовані EDTA.
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Теріос Zn

ВМІСТ

% ваговий г/л

7.5 N Азот 102

2.5 SO3 Сірка 34.25

0.2 B Бор 2.74

1.5 Cu Мідь 20.55

0.5 Mn Марганець 6.85

0.1 Mo Молібден 1.37

4.0 Zn Цинк 54.8



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 Zn

РЕКОМЕНДАЦІЇ, ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НА КУЛЬТУРАХ

Культура Фаза внесення Норма внесення, л/т
Кукурудза Обробка насіння 4 – 5

Рис Обробка насіння 1.5 – 2

Зернові колосові Обробка насіння 1 – 1.4


