
Sercadis®

Prilagodljiv vašim potrebam

Privoščite si najmočnejšo in najbolj
prilagodljivo rešitev za zatiranje oidija.
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“Pričakovanja svojih 
trgovcev zlahka

dosežem.”

“Trajnost in visoka

kakovost gresta z 

roko v roki.”

“Dolgotrajna zaščita mi 
omogoča prilagodljivost, 

ki jo potrebujem.”

“Vremenske razmere so
nepredvidljive, a s Sercadis®-om

mi ni treba skrbeti.”

Sercadis® – prilagodljiv vašim potrebam

Pri BASF-u se nam zdijo vaše potrebe pomembne. V vse bolj zahtevnem svetu se od vas pričakuje, da

boste ugodili zahtevam živilske verige, se spopadali s podnebnimi spremembami in zaščitili svoj pridelek.

Ste skrbnik svoje zemlje z okoljsko in družbeno odgovornostjo. Vse to mora iti z roko v roki s primernim

donosom glede na to, kar ste v dejavnost vložili.

Tangram je tradicionalna kitajska igra, sestavljena iz sedmih likov. 
Iz teh sedmih likov lahko sestavimo na tisoče različnih oblik — 
je torej prilagodljiv in učinkovit hkrati, prav kot Sercadis®.

Pri BASF-u razumemo, da je vaša dejavnost zelo kompleksna. Razvili smo fungicid, ki izpolnjuje vaše potrebe

in vam omogoča, da dejavnost izvajate po lastnih željah.



Preprosto rokovanje

Širok razpon uporabe

Manjše število nanosov
z dolgotrajno zaščito

Visoko selektivnost
pridelka

Mešanje s standardnimi 
pripravki

Zanesljivost v težkih
vremenskih razmerah

Sercadis® izpolnjuje vaše potrebe
po prilagodljivosti tako, da vam nudi
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Kompleksnost današnjega kmetovanja

Izdelan v BASF-u – glavnem strokovnjaku za SDHI fungicide

Družbena odgovornost

 Kompleksnost zaposlovanja

 Delovne razmere in plače

 

Okoljska odgovornost

  Biotska raznovrstnost in ohranjanje

koristnih vrst

  Ravnanje z odpadki in recikliranje 

 Varčevanje z energijo in vodo

Gospodarski dejavniki

  Primerna donosnost za pridelovalce

 Donosnost naložb

  Nestanovitnost trga

Živilska veriga

 Zelo visoka pričakovanja končnega potrošnika

v zvezi s kakovostjo

 Kompleksni standardi, ki jih nalagajo trgovine

 

Podnebne spremembe

  Spomladanska pozeba, ki ogroža rastline

v obdobju cvetenja

  Vse pogostejša toča in nevihte

Zaščita pridelkov

  Omejeno število učinkovitih pripravkov za zatiranje 

bolezni in škodljivcev
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Odkrijte prednosti proizvoda Sercadis®  
za moderno kmetovanje
Radi bi vam omogočili prožnost pri odločanju, kako in kdaj uporabiti Sercadis®  kot del programa zatiranja

glede na kompleksnost sistemov zatiranja bolezni, lokalne podnebne razmere, razmike med tretiranji,

omejitve, pravila in predpise.

Imejte korist od vrhunske in dolgotrajne zaščite s proizvodom Sercadis®  ....................... 06 – 07

Izvrstno zatiranje bolezni  ................................................................................................ 08 – 09

Imejte korist od izjemnega delovanja Sercadis®-a iz leta v leto  ................................................ 11

Privoščite si visoko selektivnost pridelka  ................................................................................ 11

Sercadis® in postopek pridelave vina  ..................................................................................... 11

Privoščite si prilagodljivost pri izdelavi lastnega programa tretiranj  .......................................... 12

Profil proizvoda Sercadis®  ...................................................................................................... 13

Prilagodljivost pri izbiri trgov v živilski verigi  ............................................................................. 14

Ekotoksikološki profil proizvoda Sercadis®  ............................................................................. 14
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Imejte korist od vrhunske in dolgotrajne 
zaščite s proizvodom Sercadis®

Sercadis® zaradi visoke intrinzične aktivnosti

Xemium®-a nudi izvrstno učinkovitost pri zelo

nizkih odmerkih. Za učinkovito zatiranje bolezni

mora Xemium® kar najhitreje doseči tarčo v fitopatogeni 

glivi. To je izziv za vsako aktivno snov iz dveh glavnih 

razlogov: trdna zunanja lupina obdaja celice gliv, tarča 

pa se nahaja globoko v notranjosti mitohondrijev gliv. 

Xemium® je edinstven po gibljivosti, saj se lahko giblje

v lipofilnih in hidrofilnih okoljih.

Tako lahko Xemium® doseže in blokira tarčo v glivah 

hitreje in učinkoviteje od drugih primerljivih aktivnih 

snovi.

 

Sercadis® vsebuje vrhunsko inovacijo na področju 

SDHI (zaviralcev sukcinata dehidrogenaze) - Xemium®. 

Xemium® deluje tako, da prekinja dovajanje energije 

fitopatogenih gliv. 

Xemium® ima dve energetsko
ugodni obliki z različnimi
polarnimi lastnostmi

Xemium® doseže cilj v glivah hitreje in učinkoviteje od drugih fungicidov SDHI.
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Lipofilna
pomembna za gibanje v voščenih
slojih in membranah 

Hidrofilna 
pomembna za gibanje v celičnih
stenah in žilnem sistemu



Zakaj je Xemium® v skupini SDHI tako poseben?

Xemium®...

...  izdelan v BASF-u — glavnem strokovnjaku za fungicide SDHI.

... je najnovejša generacija fungicidov SDHI.

... ima najvišjo intrinzično aktivnost med fungicidi SDHI.

... zatira bolezni ob najnižjih odmerkih med fungicidi razreda SDHI.

... ima posebno prilagodljivo molekularno strukturo, ki omogoča

   optimalno zatiranje bolezni.
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Ko se Sercadis® na površini lista posuši, se del na-

nesene količine zaradi lipofilnih lastnosti trdno poveže 

z voščeno plastjo, molekule pa se začnejo zbirati. Zato 

se tvorijo kristalni delci nenavadnih oblik, ki se trdno 

pritrdijo na grobo voščeno plast.

Ob rosi ali dežju se iz nanosov kristalov sprošča majhna 

količina aktivne snovi. Nenehen dotok visoko mobilnih 

molekul Xemium® -a zagotavlja popolno, nepretrgano 

zaščito rastlin, ki traja izjemno dolgo.

Pri učinkovitem zatiranju bolezni je gosta fungicidna

površinska prevleka najučinkovitejši način za preprečevanje

okužb. Raziskovalci v BASF-u so odkrili, da imajo kristalni

 nanosi Xemium®-a intenzivne lastnosti prerazporejanja 

na površini rastlin. Prerazporejanje se sproži ob stiku 

z vodo in roso, ki pogosto povzročata tudi razvoj 

glivičnih bolezni.

Voda in rosa ne pomagata le pri razporejanju po 

površini, ampak tudi pri nadaljnjem vpijanju v voščeno

in listno tkivo.

Aktivna sestavina Xemium® je po vstopu v rastlino 

visoko mobilna in hitro se razporedi po drugih delih.

V praktičnih razmerah se pridelovalci grozdja ne smejo 

zanašati na zaščito netretiranih tkiv, zlasti v obdobjih 

hitre nove rasti. Priporočamo ponovljene nanose glede 

na nove poganjke in pritisk bolezni.

Molekule Xemium®-a se začnejo zbirati na površini lista

Ob rosi ali dežju se iz nanosov kristalov sprošča majhna količina
aktivne snovi ter sproži intenzivno prerazporejanje po površini lista

Tvorba kristalnih delcev, ki se trdno pritrdijo na voščeno plast lista
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Sercadis® – Edinstvena gibljivost Xemium®-a

Kontaktno 
delovanje

Kutikularna 
absorpcija

Absorpcija v 
tkivo

Preraz-
poreditev po 
ponovnem 
močenju

Trans-
laminarno 
delovanje

Apikalno 
delovanje

Listi/ 
grozdi

++++ ++ + +++ +++ +++

++++ = visoko / odlično  +++ = srednje do visoko / zelo dobro  ++ = srednje / dobro  + = nizko / zeznavno 

Skupni rezultat je vrhunska in

dolgotrajna zaščita vašega

pridelka pred oidijem.

Visoka aktivnost Xemium®-a

v kombinaciji z njegovo

edinstveno gibljivostjo

omogoča izvrstno

delovanje Sercadis®-a. 

Da boste s Sercadis®-om dosegli kar najboljše rezultate, vam priporočamo, da ga 

uporabljate preventivno. Poleg izvrstnega delovanja ob preventivni uporabi vam Sercadis® 

nudi tudi večjo prilagodljivost zaradi dobrega zatiranja bolezni, kadar ga uporabljate 

kurativno. Uporabe Sercadis®-a v eradikativnih pogojih ne priporočamo.

Poleg izvrstne zaščite proti oidiju vam Sercadis® omogoča tudi dobro zatiranje črne gnilobe. 

Črna gniloba je znana bolezen, ki se v zadnjih nekaj letih v vinogradih pojavlja

vse pogosteje, Sercadis® pa vam jo lahko pomaga obvladovati.

Sercadis® vam nudi zanesljivo zatiranje v težkih vremenskih razmerah. Ko se proizvod 

Sercadis® posuši na listih, je izredno odporen na dež, kar vam prinaša večjo prilagodljivost.
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Po razvrstitvi FRAC je tveganje za razvoj odpornosti 

oidija na SDHI srednje do visoko. Kljub strukturnim 

razlikam pa je molekularna tarča vseh SDHI kompleks 

II, zato so navzkrižno odporni. Neomejena uporaba 

Sercadis®-a za zatiranje oidija v grozdju ni trajnostna

in je ne priporočamo. Delovna skupina za SDHI pri 

FRAC priporoča preventivno uporabo SDHI, kar

velja tudi za Sercadis®.

  

Sercadis® so obširno preizkušali na mnogih sortah 

grozdja po vsej Evropi. Ob nanašanju glede na 

priporočeno uporabo je bil Sercadis® selektiven 

in ni negativno vplival na razvoj, donos in kakovost 

pridelka.

Obsežne študije so pokazale, da Sercadis® nima 

nobenih negativnih učinkov na postopek pridelave

vina. Sercadis® ni negativno vplival na proces

vrenja. Poleg tega ni vplival na sestavo mošta in

vina, niti na organoleptične lastnosti vina.

Če Sercadis® uporabljate samostojno, ga morate 

uporabljati dosledno izmenično s fungicidi iz druge 

skupine, ki ni navzkrižno odporna s SDHI. 

Če Sercadis® dodajate v mešanico, ga nanesite največ 

dvakrat zapored. Letno nanesite največ tri fungicide, 

ki vsebujejo SDHI, same ali v mešanici z učinkovitimi 

pripravki iz različnih skupin z navzkrižno odpornostjo.

Imejte korist od izjemnega delovanja
Sercadis®-a iz leta v leto

Privoščite si
visoko selektivnost 
pridelka

Sercadis® in postopek
pridelave vina
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Privoščite si prilagodljivost pri izdelavi
lastnega programa tretiranj

S Sercadis®-om si lahko privoščite prilagodljivost 

širokega razpona uporabe. Poleg tega Sercadis®  

zaradi visoke intrinzične aktivnosti Xemium®-a nudi

izvrstno učinkovitost pri zelo nizkih odmerkih. To 

pomeni hitrejše in lažje rokovanje s pripravkom.

Registriran razpon uporabe (od BBCH 11 do 83)

Segment razvoja listov /
segment pred cvetenjem 

Segment cvetenja /
razvoja plodov

Spravilo

Karenca
35 dni



Profil proizvoda in osnovni podatki
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Sercadis®Informativni podatki o proizvodu

Ime proizvoda Sercadis® 

Aktivna snov Xemium® (fluksapiroksad)

Vsebnost aktivne snovi 300 g A.l./L SC

Bolezni Oidij (Uncinula necator)

Uporaba Na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja

Odmerek 0,15 L/Ha

Časovni interval med tretiranji 10 – 14 dni

Čas uporabe Od BBCH11 do BBCH83 

Število tretiranj Največ 3-krat v eni rastni dobi

Karenca 35 dni

Priporočila za uporabo Preventivno tretiranje ob dosledni izmenični uporabni različnih 
aktivnih skupin



Prilagodljivost pri izbiri
trgov v živilski verigi
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V vse bolj zahtevnem svetu želite biti prilagodljivi pri 

promoviranju svojih proizvodov v vedno večjem številu 

živilskih verig. Vaše stranke imajo pogosto različne 

potrebe in zahteve. Sercadis® vam prinaša vrhunsko

in dolgotrajno zaščito z le eno aktivno snovjo. Zato ste 

pri oblikovanju lastnega programa škropljenja lahko bolj

prilagodljivi, s tem pa lahko izpolnite zahteve svojih kupcev.

Xemium® trenutno predstavljamo pridelovalcem po

vsem svetu. Trgovinski tok za namizno grozdje in 

grozdje, namenjeno za predelavo v vino je zagotovljen

z določanjem mejne vrednosti ostankov in uvozne 

tolerance v ključnih državah. Sercadis® bo še posebej 

ugajal pridelovalcem, ki želijo prilagodljivost pri pridelavi 

za izvozne trge.
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Zastopnik:
BASF Slovenija d.o.o.
Dunajska cesta 165
1000 Ljubljana, Slovenija
www.agro.basf.si

® = zaščiteno ime podjetja BASF

Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno. Pred vsako uporabo preberite 
etiketo in informacije o proizvodu. Vsi podatki in nasveti so informativnega značaja. 
Morebitne napake pri pripravi in tisku niso izključene.

Sercadis® - fleksibilen fungicid.

Strokovno svetovanje:
BASF Slovenija d.o.o.

Branko Zupančič 
M +386 (0)30 643 266
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Goriška, Obalno-Kraška, Notranjsko-Kraška

Damjan Finšgar 
M +386 (0)41 640 246
Regije: Zasavska, Savinjska, Koroška, 
Podravska, Pomurska

Distributer: 
Metrob d.o.o., Začret 20a
3202 Ljubečna, Slovenija
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