Popolna,
zanesljiva
in ugodna
zaščita!
Za visoke in kvalitetne
pridelke!
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Priaxor ® – ciljajte visoko
Priaxor® je edinstvena kombinacija SDHI in strobilurina,
fungicid, ki se lahko vključi v različne programe varstva žit.
Uporaba v različnih fazah ima vidne prednosti za pridelovalce žit.

fuzarioze kla
(Fusarium sp
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Zaščita zastavičarja,
najpomembnejšega lista
za visoke pridelke in večji dobiček

Priaxor® uporabljen v tej fazi zagotavlja odlično zaščito, za pridelek najpomembnejših, zgornjih listov in omogoča daljši „greening” v katerem rastlina
lažje prenaša stresne razmere zaradi visokih temperatur in suše.
§§ Do 6 tednov zaščite za pridelek najpomembnejšega lista - zastavičar
§§ Pozitiven vpliv na fiziološko stanje rastline, dalj časa zelen list
zastavičar in boljše nalivanje zrnja
§§ Izvrstna zaščita pred ramularijsko pegavostjo ječmena
§§ Manjša občutljivost na fiziološke motnje zaradi suše in visokih temperatur
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ječmenova ramularijska pegavost
(Ramularia collo-cygni)

ržena rja
(Puccinia recondita)

temna pegavost pšenice
(Septoria tritici)

Zanesljiv štart
Za preverjeno dobre rezultate

Priaxor® uporabljen v te fazi zagotavlja dober začetek vegetacije pri
ječmenu in pšenici skozi kvalitetno varstvo pred boleznimi, boljšim
prenašanjem stresnih razmer in večjim izkoristkom dostopnih hranil.

žitna pepelovka
(Erysiphe graminis)

§§ Izvrstna zaščita pred vsemi boleznimi od zgodnje pomladi
§§ Edinstvena kombinacija, ki ščiti nov prirast žit
§§ Pozitiven vpliv na fiziološko stanje rastline, manj stresa ob morebitnih slabih vremenskih razmerah
§§ Boljši sprejem dostopnih hranil

ječmenov listni ožig
(Rhynchosporium secalis)

ječmenova mrežasta pegavost
(Pyrenophora teres)

Priaxor® EC – vpliv na pridelek v primerjavi s tržnimi standardi
pridelek [t/ha]

8,59
8,09

Priaxor® EC
– najugodnejša investicija za
največji pridelek

6,6

kontrola

bixafen +
tebukonazol
1 l/ha

Priaxor®
1 l/ha

Caramba® – perfektna zaščita klasa
Caramba® zagotavlja prvovrstno zaščito klasa pred fuzariozami in učinkovito zmanjšuje
vsebnost škodljivih mikotoksinov. Poleg klasa uspešno ščiti tudi liste pred poznim pojavom
bolezni kot sta rja in listna pegavost.
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asa
pp.)

UČINKOVITO IN UGODNO
Caramba® je ugodna investicija, ki zagotavlja pot do boljšega in bolj zdravega pridelka.

Prednosti fungicida Caramba
§§Prvovrstna zaščita klasa pred boleznimi
(Fusarium spp., Septoria spp.)
§§Zaščita listov pred rjami in pegavostmi
(Puccinia spp., Septoria spp.)
§§Učinkovito zmanjšuje vsebnost mikotoksinov
v zrnju (DON)
§§Najugodnejša zaščita, ki zagotavlja velike in
zdrave pridelke

vsebnost mikotoksina DON %

Caramba® zagotavlja kvalitetnejše pridelke, ker
najbolje zmanjšuje koncentracijo mikotoksinov v zrnju
Caramba 1,2 l/ha

Standard 1 l/ha

Kontrola
0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Caramba® zatira bolezni in zagotavlja večji pridelek

Pridelek t/ha

Caramba 1,2 l/ha

Standard 1 l/ha

Kontrola
7,0

7,2

7,4

7,6

7,8

8,0

8,2

8,4

8,6

Za optimalno zaščito je potrebno
fungicid Caramba uporabiti na začetku
cvetenja v dozi 1,2 l/ha

Pričakujte več.

Priaxor ®

Caramba®

Aktivna snov

Xemium® (fluksapiroksad) 75 g/l,
F 500® (piraklostrobin) 150 g/l

metkonazol 60 g/l

Formulacija

EC - koncentrat za emulzijo

EC - koncentrat za emulzijo

Priporočena doza

1 l/ha

1,2 l/ha

Kulture

navadna pšenica, ozimni in jari ječmen,
tritikala, rž

navadna pšenica, navadni ječmen, rž,
tritikala, oljna ogrščica
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Caramba®
1,2 l/ha

Priaxor® 1,0 l/ha

dozorevanje

setev

kalitev

1.
list

3. - 5.
list

razraščanje

konec
razraščanja

1.
kolence

2.
kolence

3.
kolence

viden list
stopnja
zastavičar zastavičarja

klasenje

cvetenje

Obvestilo: Uporabljajte sredstva za varstvo rastlin varno. Vedno preberite etiketo in informacije
o izdelku pred uporabo. Za informacije o varnostnih stavkih in simbolih se obrnite na katalog proizvodov.
Branko Zupančič
VODJA PRODAJE KLJUČNIM KUPCEM SLOVENIJA
+386 30 643 266
branko.zupancic@basf.com

4

+

+

Zastopnik in distributer:
BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana, Slovenija
T +386 (0)1 589 75 00
F +386 (0)1 568 55 56
www.agro.basf.si

