
Orius® Universal 75 ES:

•  Doskonała formulacja ES - emulsja 
do zaprawiania nasion.

• Większa wydajność zaprawiania.

•  Połączenie dwóch substancji o różnych 
mechanizmach działania:  tebukonazol  
i prochloraz.

•  Rejestracja aż w siedmiu gatunkach zbóż.

•  Zwalczanie najważniejszych chorób:  
w tym pleśni śniegowej zbóż i traw.

UNIWERSALNA ZAPRAWA
KOMPLEKSOWA OCHRONA

ZAPRAWA  
NASIENNA
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Orius Universal 75 ES - Informacje o produkcie

Orius Universal 75 ES - Formulacja 

Orius Universal 75 ES - Spektrum zwalczanych chorób

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym  
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.  
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków  
bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Nufarm Polska Sp. z o.o. ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa 
tel. +48 22 620-32-52, www.nufarm.pl

Szukaj nas na:

Nufarm Polska - YouTube

facebook.com/nufarmpolska

WARTO PAMIĘTAĆ O ZACHOWANIU 
ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI

Skład produktu 15 g/l Tebukonazol + 60 g/l Prochloraz 

Orius Universal 75 ES to nowa zaprawa zbożowa firmy Nufarm w formie mikroemulsji 
do zaprawiania nasion. Produkt w swoim składzie zawiera dwie substancje aktywne, 
które wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają swoje działanie. Substancje aktywne: 
tebukonazol oraz prochloraz, zawarte w zaprawie Orius Universal, należą do różnych grup 
chemicznych i w inny sposób działają na zaprawione ziarno a następnie na roślinę. Prochloraz 
pochodzi z grupy imidazoli i działa wgłębnie, natomiast tebukonazol pochodzi z grupy 
triazoli i charakteryzuje się działaniem systemicznym. Dzięki takiemu połączeniu substancji 
Orius Universal zwalcza choroby zarówno odnasienne jak i odglebowe m.in. głownię pylącą, 
śnieć cuchnącą, pleśń śniegową zbóż i traw, zgorzel siewek i wiele innych.

Orius Universal 75 ES – emulsja do zaprawiania nasion, zapewnia optymalną przyczepność 
preparatu do ziarniaków, długotrwale przylega do ziarniaka nawet podczas przesypywania 
czy transportu ziarna. 

Zwalczane chorobyGatunek zboża

pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek, 
głownia pyląca pszenicy

głownia pyląca jęczmienia,  
pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia 
źdźbłowa żyta, zgorzel siewek

pleśń śniegowa zbóż i traw,  
zgorzel siewek

śnieć cuchnąca pszenicy,  
zgorzel siewek

zgorzel siewek

pleśń śniegowa zbóż i traw, głownia pyląca 
jęczmienia, pasiastość liści jęczmienia,  
plamistość siatkowa jęczmienia

Pszenica ozima

Jęczmień jary 

Żyto

Pszenżyto ozime

Pszenica jara

Pszenżyto jare

Jęczmień ozimy 

Zarejestrowany  w uprawach

Zalecana dawka dla jedno-
razowego zastosowania

Opakowania

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime,  
pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare
200 ml środka na 100 kg ziarna siewnego  
z dodatkiem 300 ml wody

1 L, 5 L, 20 L

Uniwersalna 
zaprawa

- można stosować  
w 7 gatunkach 

zbóż
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