
Sercadis®

Prilagodljiv za vaše potrebe

Sercadis® vam omogoča
odlično in dolgotrajno zaščito
proti škrlupu ter pepelovki.
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Pri BASF se nam zdijo vaše potrebe pomembne.  

V vse bolj zapletenem svetu od vas pričakujejo, 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 svojo dejavnost vložili.
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“Potrebujem dobri
proizvod za 
mešanico.”

“Vremena ne morem načrtovati,
 zato potrebujem pripravek,
 s pomočjo katerega lahko 
načrtujem svoje tretiranje.”

“Trajnostna raba

je zam
e zares 

pom
em

bna.”

“P
o

tr
eb

uj
em

 p
ri

p
ra

ve
k 

s 
u

st
al

je
no

 c
en

o
.”

“Predpisi postajajo vse bolj
zapleteni, jaz pa hočem,

da je preprosto.”

Potrebe današnjih kmetov

 Povečana intenziteta bolezni, 

 večje zahteve trgovcev in potrošnikov, 

    nešteto predpisov in omejitev  – kmetje 

      morajo biti danes res prilagodljivi!

BASF s proizvodom Sercadis® ponuja novi močan

fungicid na temelju nove aktivne snovi Xemium®,

ki vam omogoča, da se odločate sami in pripravljate 

aplikacijo po vaši meri.

Kulture, kot so vinska trta ter pečkato sadje, so postale zahtevna dejavnost:

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 tako kot Sercadis®.



Priročen

Visoka učinkovitost
pri zatiranju dveh 

ključnih bolezni

Ena aktivna snov

Nizki odmerki

Nizki ostanki 

Prilagodljiva časovna 
razporeditev tretiranj
Združljiv

Dolgotrajen

Sercadis® – vrhunski fungicid
za zaščito sadovnjakov po meri

04

Kompleksnost današnjega kmetovanja
Družbena odgovornost

 Kompleksnost zaposlovanja

 Delovne razmere in plače 

Okoljska odgovornost

 Biotska raznovrstnost in koristne vrste

 Ravnanje z odpadki in recikliranje,

      varčna poraba vode in energije

Gospodarski dejavniki

  Primerna donosnost za pridelovalce

  Donosnost naložb

  Nestanovitnost trga

Živilska veriga

 Zelo visoka pričakovanja končnega

      potrošnika glede na kakovost

 Kompleksni standardi, ki jih nalagajo

      trgovske verige

Podnebne spremembe 

 Spomladanska pozeba, ki ogroža cvetove

 Vse pogostejša toča in nevihte

Zaščita pridelkov 

  Omejeno število učinkovitih pripravkov

      za zatiranje bolezni in škodljivcev

Sercadis® – prilagodljiv kot vaše potrebe: Pri BASF razumemo, da je vaša dejavnost zelo kompleksna.

Razvili smo Sercadis®. Fungicid, ki izpolnjuje vaše raznovrstne potrebe in vam omogoča, da proizvodnjo

izvajate po lastnih željah na različne načine.

Sercadis® – prilagodljiv za vaše potrebe
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Odkrijte, zakaj Sercadis® izpolnjuje
vse potrebe modernega kmetovanja

Radi bi vam omogočili fleksibilnost pri odločanju, kako in kdaj uporabiti Sercadis® kot del programa zatiranja glede 

na kompleksnost sistemov zatiranja bolezni in škodljivcev, lokalne podnebne razmere, razmike med škropljenji, 

omejitve, pravila in predpise. 

Izberite inovativnost ........................................................................................................ 06 – 09

Privoščite si vrhunsko zatiranje bolezni  ............................................................................10 – 11

Izberite ustrezni proizvod za mešanico  ................................................................................... 12

Izberite ustrezen čas uporabe  ................................................................................................ 12

Izpolnite zahteve strank  .......................................................................................................... 13

Izberite varnost in trajnost  ...................................................................................................... 13

Profil pripravka in osnovni podatki  ...........................................................................................14

Izdelan v BASF – prvem strokovnjaku za SDHI fungicide
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Izberite inovativnost z novo aktivno 
snovjo Xemium® iz BASF-a 

Xemium® – nova aktivna sestavina raziskovalcev 

BASF - glavnih strokovnjakov za fungicide SDHI.

BASF strankam že dolga leta ponuja široko paleto 

fungicidov. Da je encim sukcinat dehidrogenaza ena 

najpomembnejših tarč za fungicide, se je pokazalo

ob velikem uspehu Boscalida, ki ga je BASF uvedel

leta 2003. BASF-ovi raziskovalci so zdaj razvili

Xemium®, novo, močno aktivno snov, ki spada v

razred karboksamidov (SDHI = zaviralci sukcinata 

dehidrogenaze).

Xemium® močno in dolgotrajno deluje proti pepelovki

in škrlupu na sadnih rastlinah. Xemium® zaradi zelo

visoke intrinzične aktivnosti dosega izvrstno

preventivno zatiranje z zelo nizkimi odmerki, 

pravzaprav najnižjimi odmerki v razredu fungicidov 

SDHI.

Xemium® – nova aktivna sestavina, ki so jo izdelali BASF-ovi strokovnjaki za fungicide.
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Zakaj je  Xemium® v skupini SDHI tako poseben? 

Za učinkovito zatiranje bolezni mora aktivna sestavina 

kar najhitreje doseči tarčo v glivah. Na področju kemije 

je to izziv iz dveh glavnih razlogov: trdna zunanja lupina 

obdaja celice patogenov, tarča pa se nahaja globoko

v notranjosti mitohondrijev gliv.

Tarčni encim, ki ga je težko doseči zaradi številnih 

lipofilnih in hidrofilnih ovir — to je izziv, s katerim se 

Xemium® spopada na edinstven način: molekula 

Xemium®-a lahko prevzame različne oblike - lipofilno

ali hidrofilno — zato je mobilna v obeh okoljih. 

Ker spreminja molekularno obliko, se Xemium® hitro 

prilagaja in s tem premaguje vse membranske ovire

na poti do tarče — sukcinata dehidrogenaze.

Molekularna struktura Xemium®-u omogoča hitro 

prehajanje tako skozi lipofilne kot skozi hidrofilne 

membrane gliv. Tako lahko Xemium® doseže in 

uniči tarčo v glivah hitreje in učinkoviteje od drugih 

primerljivih molekul.

Xemium® ima dve energetsko ugodni
obliki z različnimi polarnimi lastnostmi ...

Lipofilna: pomembna za gibanje v
voščenih slojih in membranah

Hidrofilna: pomembna za gibanje v
celičnih stenah in žilnem sistemu

Xemium® doseže cilj hitreje in učinkoviteje od drugih fungicidov SDHI.
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Ko se Sercadis® na površini lista posuši, se del 

nanesene količine zaradi lipofilnih lastnosti trdno

veže 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.

Zakaj je Xemium® v skupini SDHI tako poseben?

Xemium®...

...  izdelan v BASF — 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.

Molekule Xemium®-a se začnejo zbirati na površini lista Tvorba kristalnih delcev, ki se trdno pritrdijo na voščeno plast lista
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Pri učinkovitem zatiranju bolezni je gosta fungicidna 

površinska prevleka najučinkovitejši način za 

preprečevanje okužb. Raziskovalci BASF-a so odkrili, 

da imajo kristalni nanosi Xemium® 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 se hitro razporedi po drugih delih. 

V praktičnih razmerah se pridelovalci jabolk ne smejo 

zanašati na zaščito netretiranih delov rastlin, zlasti

v obdobjih hitre nove rasti. Priporočamo ponovljene 

nanose glede na nove poganjke in pritisk bolezni.

 

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

Sercadis®, ki je močnejši kot vsi drugi fungicidi razreda 

SDHI, zavira okužbe in širjenje škrlupa in pepelovke 

pri zelo nizkih odmerkih - in to zelo dolgo. In to izredno 

dolgo. Zaščitna moč Sercadis®-a se poveča, če ga 

nanesemo preventivno. Preventivna površinska zaščita 

je najučinkovitejša metoda, da se izognemo okužbam 

s škrlupom spomladi, ko je stopnja tveganja okužbe s 

škrlupom najvišja. 

Sercadis® s povečano močjo pridelovalcem omogoča 

zaščito, ki jo potrebujejo, zaradi njega pa se v 

optimalnih pogojih podaljša tudi razmik med škropljenji. 

Pri zatiranju škrlupa je zaščita odvisna od razvoja novih 

listov in lahko traja 7 — 10 dni. Proti pepelovki lahko 

zaščita traja do 21 dni, odvisno od pritiska bolezni.

Sercadis® zatira dve ključni bolezni z eno aktivno sestavino pri zelo nizkih odmerkih.
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Sercadis® lahko uporabimo že zelo zgodaj v sezoni,

od faze mišjega ušesa pa vse do začetka zorenja 

(razen če je cilj kar najbolj zmanjšati ostanek).

Sercadis® se kot samostojen pripravek dobro

obnese, če izmenično uporabljate drug pripravek,

na primer Delan® Pro. Sercadis® vedno uporabljajte 

preventivno, da ohranite dolga obdobja zaščite.

Za trajnostno zatiranje škrlupa in odgovorno 

obvladovanje odpornosti proti bolezni priporočamo, 

da zmešate Sercadis® s kakim drugim učinkovitim 

fungicidom za zatiranje škrlupa.

Pri zatiranju oidija lahko Sercadis® uporabite izmenično 

s kakim drugim fungicidom za zatiranje oidija. Pri 

programih škropljenja lahko dvakrat zapored nanesete 

Sercadis® z ustreznimi fungicidi za zatiranje škrlupa.

 Za popolne informacije preberite etiketo Sercadis®-a.

pred cvetenjem

Uporaba od fenološke faze BBCH 53 do 81

cvetenje / razvoj plodov spravilo

Karenca
35 dni

10 55 61 65 71 73 75
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Izberite
ustrezen čas 
uporabe 
Ob mnogih poskusih skozi vso sezono 

se je Sercadis® izkazal kot izredno 

učinkovit pri zatiranju bolezni pri 

širokem temperaturnem razponu. 

Sercadis® lahko uporabljate ne glede 

na temperaturo. Sercadis® lahko 

uporabljate v hladnih, vlažnih in mokrih 

razmerah. Ob mnogih poskusih v 

rastlinjakih in na polju se je izkazalo, da 

izvrstno deluje v deževnih razmerah.

Predpogoj za odpornost na dež je,

da se Sercadis® pred nastopom dežja 

popolnoma posuši. Če se kapljice 

škropiva pred dežjem ne posušijo 

popolnoma, priporočamo ponovno 

tretiranje.

Izberite ustrezne 
proizvode
za mešanico 
Da zaščitite plodove pred široko paleto 

škodljivcev in bolezni v sezoni rasti, 

morate v kompleksni situaciji sprejeti 

mnogo odločitev. Pridelek želite zaščititi 

s kar najmanj napora in vpliva na okolje. 

Radi bi dosegli dobre rezultate kontrole 

in izpolnili pričakovanja in zahteve strank. 

Hkrati pa vas pri odločanju ovirajo mnogi 

predpisi in omejitve.

 

Sercadis® vam kot samostojen pripravek 

omogoča popolno prilagodljivost pri izbiri 

zelo različnih pripravkov za mešanico. 

Sercadis® v mnogih preizkušenih 

mešanicah kaže izvrstno sposobnost 

mešanja in združljivost, ob tem pa

še izredno moč zatiranja bolezni.
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Izberite
varnost in
trajnost
Sercadis® je primeren za uporabo v 

sistemih celovitega zatiranja bolezni. 

Kadar ga uporabljamo po navodilih 

na etiketi, je varen za čebele in druge 

ključne koristne vrste, pomembne za 

sisteme celovitega zatiranja bolezni. 

Sercadis® ima ugoden toksičen in 

ekotoksičen profil in je okolju prijazen v 

zraku, prsti in vodi, kadar ga uporabljamo 

v skladu z etiketo in dobro kmetijsko 

prakso. Sercadis® visoko intrinzično 

deluje proti ciljnim boleznim, saj omogoča 

nizke odmerke na hektar, s tem pa lažje 

in hitrejše nanašanje ter zmanjšanje 

količine embalaže, primerne za recikliranje.

Sercadis® je zelo varna formulacija; 

preizkusili so ga in ugotovili, da je varen 

za številne komercialne sorte.

Izpolnite
zahteve
strank
Pri pridelavi sadja morate izpolniti 

mnoge zahteve in standarde svojih 

strank. Zahteve so težavne in včasih 

nepredvidljive. Hkrati pa vas pri 

odločanju omejujejo mnogi predpisi.

Z uporabo Sercadis® lahko izpolnite 

najzahtevnejše tržne 

standarde. Sercadis® 

združuje visoko učinkovitost

z minimalnimi ostanki. Pri 

pečkatem sadju Sercadis® 

kaže ugodne lastnosti 

glede ostankov in se dobro 

vključuje v programe 

zmanjševanja ostankov.
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Profil pripravka in osnovni podatki

Sercadis® Profil pripravka

Ime pripravka Sercadis® 

Uporaba Jablana, hruška

Zatirane bolezni �Pepelovka in škrlup

Odmerek 0,25 – 0,3 l/ha

Število aplikacij 3 x v sezoni

Formulacija Koncetrirana suspenzija (SC) – 300 g Xemium® na liter

Mešanje Z najpogosteje uporabljanimi fungicidi in instekticidi ter gnojili

Aktivna snov Xemium® 

Način delovanja Zaviralec sukcinata dehirogenaze (SDHI)

Razmik med škropljenji 7 dni

Karenca 35 dni
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Sercadis® Informativni letak o pripravku

Delovanje Najvišja učinkovitost ob najnižjem odmerku v skupini SDHI

Močna preventivna zaščita
Zelo močna preventivna aktivnost
Škrlup: 7 – 10 dni trajajoča zaščita, odvisno od intenzitete rasti 
Pepelovka: do 21 dni, odvisno od pritiska bolezni

Prerazporeditev �Intenzivna prerazporeditev po površini iz nanosov kristalov

Vstopanje in sistematičnost Neprekinjeno vstopanje v rastlino, v rastlini visoko mobilen

Razporeditev
v rastlinskem tkivu

Translaminarno v listno tkivo in apikalno proti konicam listov

Kurativnost Nezanesljiva / omejena / ni priporočljivo

razgradnja in ostanki Prilagodljivost za izpolnjevanje različnih zahtev živilske verige

IPM Ugoden profil, ki omogoča uporabo v sadovnjakih,
kjer izvajajo celovito zatiranje škodljivcev

Odvisnost od temperature Uporablja se lahko pri vseh temperaturah

Odpornost na dež Izvrstno delovanje v deževnih, hladnih in vlažnih razmerah

Formulacija SC: tekoča, na vodni osnovi, varna in stabilna



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

® = zaščiteno ime podjetja BASF
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etiketo in informacije o proizvodu. Vsi podatki in nasveti so informativnega značaja. 
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