
Priaxor®

Ciljajte visoko!

Najnovejša napredna fungicidna
rešitev za žita iz podjetja BASF – 
z edinstveno formulo, ki vsebuje dve 
inovativni aktivni snovi za doseganje 
največjega pridelka najvišje kakovosti



2

Vsebina

V tej brošuri so navedene splošne informacije o Priaxoru®. Priaxor® je predložen oz. bo predložen za registracijo 

v številnih državah širom sveta. Brošura je namenjenan zgolj obveščanju. Sredstvo se prodaja izključno na   

podlagi odobrenih označb, to velja tudi za kakršne koli trditve glede njegove varnosti in učinkovitosti. 

Ciljajte visoko 3

Zaščita žit s prednostmi AgCelence® 4

Izredno učinkovito gospodarjenje z vodo   4

Bolj učinkovito sprejemanje dušika iz tal 4

Preprečevanje poškodb zaradi sončnih opeklin – visoka fiziološka učinkovitost 5

Več listnega zelenila (klorofil), večja asimilacija, večji pridelek  5

Visoka odpornost na izpiranje, boljša učinkovitost na bolezni 5

Visokokakovostna formulacija za izredno učinkovit nadzor bolezni  6

Hiter sprejem in popolna razporeditev po vsej rastlini  7

Priaxor® z F500®, najboljši strobilurin na trgu žitnih fungicidov  8

Izredna prilagodljivost uporabe 9

Izredna učinkovitost proti pomembnim boleznim pšenice, ječmena, rži in trikale  10

Rešitev za največji pridelek  10

Profil izdelka  11



3

Priaxor® – Ciljajte visoko!

V sodobnem kmetovanju se kmetovalci vsakodnevno srečujejo z novimi izzivi. Nestanovitni 
vremenski pogoji in spremenljive cene žit pogosto otežujejo sprejemanje odločitev. 

Zaščita rastlin se prične z razmišljanjem o ustreznem terminu setve, da se zmanjšajo 
negativni vplivi plevela in bolezni na razvoj rastlin. Po uporabi herbicida že jeseni ali 
spomladi mora kmetovalec poskrbeti še za zdravje rastlin. 

Kmetovalec mora rastline ohraniti zdrave in močne skozi celo sezono. Obolele rastline 
ne morejo doseči maksimalnega potencialnega pridelka. Že okužene rastline je treba 
zdraviti, zdrave rastline pa zaščititi. 

Priaxor® zagotavlja prednosti, ki močno presegajo običajno zaščito pridelka, 
in s tem povečuje zdravje in odpornost rastlin s svojima aktivnima 
snovema Xemium® in F500®. 

Ključne 
značilnosti in 

prednosti
 § Priaxor® – nov, visok standard za boj proti vsem 

pomembnim glivičnim boleznim pšenice, 
ječmena, rži in tritikale

 § Priaxor® – zanesljiva zaščita za rastline s hitro 
sistemično razporeditvijo aktivnih snovi, hitrim 
kurativnim delovanjem in izredno dolgotrajnim 

učinkovanjem po nanosu 

 § Priaxor® – odličen nadzor bolezni za visok 
pridelek z visoko kakovostjo

 § Priaxor® – visoka prilagodljivost uporabe            
za optimalno in preprosto upravljanje              

kmetije 
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Priaxor® – Zaštita žit s prednostmi 
AgCelence®

AgCelence® označuje novo obdobje      
fungicidov podjetja BASF. Prednosti 
AgCelence® postavljajo nove standarde,  
ki močno presegajo običajno zaščito    
rastlin in imajo, kot rezultat, višji pridelek, 
boljšo možnost prodaje, višjo delavno 
učinkovitost in boljšo tolerantnost na stres. 

Te prednosti ne temeljijo zgolj na močnem 
biološkem delovanju, temveč tudi na 
dodatnih fizioloških učinkih, ki povečajo 
zdravje in vitalnost rastlin. 

Z AgCelence® smo razvili rešitev, ki  
prinaša višjo vrednost z vrsto prednosti,   
ki presegajo uveljavljeno zaščito rastlin. 
Postopki bodo razloženi v nadaljevanju.

Priaxor® – Izredno učinkovito              
gospodarjenje z vodo

Poleg sonca sta odločilna pogoja, ki določata        
optimalne rastne pogoje rastlin, voda in hranila. 

Korenine srkajo razpoložljivo vodo iz tal in jo dovajajo 
listom. Zadostna oskrba z vodo poglavitno vpliva na 
polnjenje zrn. Priaxor® zmanjša stopnjo izparevanja iz 
rastline, kar pomeni manjšo potrebo po vodi. Žita tako 
potrebujejo manj vode za pridelavo enega kilograma 
žita. Z boljšim izkoriščanjem razpoložljive vode se žita 
lahko bolje spopadajo s pomankanjem vode. 

Priaxor® – Učinkovitejše sprejemanje 
dušika iz tal 

Priaxor® rastlini omogoča, da iz prsti sprejme veliko 
več dušika kot rastline, ki niso bile tretirane. 

Zaradi boljšega sprejemanja dušika je gnojenje bolj 
učinkovito, okolje pa manj obremenjeno. Zaradi dušika 
se pridelek poveča. Bolj učinkovito dušikovo gnojilo in 
višji pridelki zaradi sredstva Priaxor® vodijo do precej 
večjega izplena za kmetovalca in zagotavljajo veliko 
prednost za okolje. 

AgCelence® koristi in prednosti: 
vitalnost rastlin, plan učinkovitosti

Boljši
izkoristek vode

Poveča stabilnost 
rastline

Večja listna
masa

Znižuje vsebnost 
etilena

Povečan izkoristek 
dušika

Preprečuje
sončne ožige
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Priaxor® – Več listnega zelenila (klorofil), 
večja asimilacija, večji pridelek

Zdrav posevek je veliko zadovoljstvo vsakega kmeta. 
Temnozelena barva posevka je napoved velikega 
pridelka. Več listnega zelenila pomeni tudi boljša 
odpornost na napad bolezni. Zdravi zadnji trije listi so 
napoved visokega pridelka. 

Priaxor® je zagotovilo povečanja listnega zelenila in mu 
daje prednost pred podobnimi fungicidi. Gonilna sila 
so odlično uravnotežene značilnosti aktivnih snovi 
Xemium® in F 500®. Poskusi so pokazali bistveno 
povečanje listnega zelenila v listih, to je nedvoumno 
znak boljšega polnjenja zrn.

Priaxor® – Preprečevanje poškodb zaradi sončnih opeklin – močan dokaz 
fizioloških učinkov

V razmerah na prostem je tretiranje s fungicidom Priaxor® pokazalo izjemno sposobnost pre-
prečevanja razvoja fizioloških simptomov listnih peg imenovanih tudi kot poškodbe zaradi sončnih 
opeklin. Številni neodvisni strokovnjaki nadziranje poškodb zaradi sončnih opeklin smatrajo za 
poglavitni kriterij pri oceni fizioloških učinkov sredstva.

Priaxor® – Visoka odpornost na izpiranje, 
boljša učinkovitost na bolezni

Vreme odločilno vpliva na uspeh ali neuspeh škropl-
jenja s fungicidom. Da bi rastline lahko zaščitili tudi       
v deževnem vremenu, mora imeti fungicidna formu-
lacija visoko odpornost na dež. 

Formulacija Priaxorja® je sestavljena iz vrste 
visokokakovostnih spojin, ki podpirajo hitro spre-
jemanje, dobro vlaženje in močno zadrževanje   
močnih aktivnih snovi Xemium® in F500® na rastlini. 

Obdelava s Priaxorjem® pomaga rastlini doseči 
največji potencialni pridelek. Skupaj z ustreznim    
gnojenjem, Priaxor® zagotavlja maksimalen donos    
za kmetovalca.

Priaxor® Netretirano

Brez vidnih ožigov od sonca pri tretiranju s sredstvom Priaxor®. Posevek ožgan od sončnih žarkov brez uporabe sredstva Priaxor®.
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Priaxor® – Visokokakovostna formulacija za izredno učinkovit nadzor 
bolezni 

Priaxor® je novi inovativni fungicid podjetja BASF na podlagi aktivnih snovi Xemium® iz 
razreda karboksamidov (SDHI), ki zavirajo rast celic in nastajanje energije v glivah, in F500® 
iz razreda strobilurinov (QOI), ki zavirajo postopek fotosinteze. 

Xemium® je najnovejša inovacija podjetja BASF. Xemium® lahko zagotavlja visoko vitalnost 
rastlin s svojim kurativnim in dolgotrajnim učinkovanjem. Posebnega pomena je tvorjenje 
trdnih ostankov aktivnih snovi na listih. Ko se škropivo posuši, Xemium® na površini listov 
tvori kristale, ki z zvezdastimi podaljški prodrejo v voščeno plast rastline. Niti dežne kaplje ne 
morejo sprati oziroma premakniti teh kristalov. Kristali rastlini enakomerno in povsem neod-
visno od vremenskih pogojev dovajajo Xemium®. Na ta način je zagotovljena dolgotrajna 
zaščita rastlin žit.

Inovacija

Priaxor® EC kaže odlično zadržanje na pšenici 
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Priaxor® – Hiter sprejem in popolna razporeditev po vsej rastlini 

Xemium® se v Priaxorju® odlikuje po “učinku kameleona”’, s 
katerim je dosežena izredna mobilnost aktivne snovi. Ta učinek 
Xemiumu® daje sposobnost, da prostorsko ureditev molekule 
prilagodi okolju glede na zahteve po višji vodotopnosti ali lipidoto-
pnosti. Lipidotopnost dopušča maksimalno pronicanje skozi 
membrano, medtem ko vodotopnost dopušča hiter prenos v 
rastlino žita. 

Celo listi, ki na novo poganjajo, so zaščiteni zaradi visoke 
sistemične mobilnosti Xemiuma® v rastlini. 

Poleg optimalnega sprejema in porazdelitve pa je molekula 
Xemiuma® izredno mobilna tudi v strukturi gliv. To je ključ za 
optimalen kurativni učinek in popolno zaščito rastline žitaric. 
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Priaxor® z F500®, najboljši strobilurin na trgu žitnih fungicidov 

Priaxor® z izrednimi lastnostmi Xemiuma® in preverjeno aktivno snovjo F500® 
postavlja nova visoka merila pri nadzoru bolezni  na žitih. Odličen kurativni 
učinek, v kombinaciji z izredno visoko preprečevalno močjo, zagotavlja opti-
malno zaščito rastlin za doseganje večjega pridelka višje kakovosti. 

Kot že razloženo, F500® ima več prednosti, ki prekašajo običajno zaščito 
posevka in s tem krepijo zdravje in stabilnost rastlin. Omogočen je boljši 
sprejem dušika, več listnega zelenila za večjo sposobnost fotosinteze 
in boljšo zaščito pred sončnimi opeklinami. 

Rezultat vseh teh zgoraj omenjenih učinkov je višji pridelek, boljša tržna 
kakovost in končno večji prihodek kmetije. 

Seveda pa je F500® tudi izredno učinkovit v boju z vsemi pomembnimi 
glivičnimi boleznimi žit kot je septoria, rje, DTR, plesen, listni ožig in 
ramularijska pegavost. 

F500® zaustavi nastajanje energije v celicah gliv – glive umrejo. Zaščita, 
ki jo nudi F500® , je dolgotrajna. Mešanica F500® in Xemiuma® v Priaxorju® 
daje sinergističen učinek. F500® (strobilurin) deluje pretežno preventivno. 
Xemium® (SDHI) ima izreden kurativen učinek. 

Ravno zato je Priaxor® vedno popolna rešitev pridelovalca žit. Zatira vse 
pomembne bolezni pšenice, ječmena, rži in tritikale saj ni pomembno, 
ali so rastline že okužene, ali do okužbe lahko pride zaradi pričakovanega 
deževnega obdobja. 

Priaxor® – 
Zanesljiva 

zaščita rastlin 
s hitro sistemično razporeditvijo 
aktivnih snovi, hitrim kurativnim 

delovanjem in izredno 
dolgotrajnim učinkovanjem 

po nanosu 

Listna pegavost Lomljivost žitnih bili Pepelovka Mrežasta pegavost ječmena

Rjava rja pšenice Rumena rja pšenice Ječmenova ramularijska pegavost
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Priaxor® – Visoka prilagodljivost uporabe

Priaxor® je zadnja inovacija podjetja BASF na področju žitnih fungicidov. 
Poleg vseh bioloških prednosti, ima sredstvo tudi veliko prednost pri času 
uporabe, od faze dveh kolenc (BBCH32) do razvitega zadnjega lista 
(BBCH39). 

V praksi je priporočilo uporabe v aprilu, v času prvega zatiranja bolezni. 
Zaradi dobrega kurativnega in odličnega preventivnega delovanja je posebej 
uporaben, ko je pritisk bolezni velik. 

Če obstaja nevarnost visokega pritiska bolezni že zgodaj spomladi je potre-
bna fungicidna zaščita posevka, ki zagotovi nemotno rast v naslednjem 
mesecu. Vlažno in toplo aprilsko vreme poveča nevarnost razvoja glivičnih 
bolezni – Priaxor® je vedno in v vseh okoliščinah pravi fungicid, saj zagotavlja 
izredno zanesljivo rešitev za vsako težavo, s katero se mora kmetovalec 
soočiti pri boleznih ječmena, pšenice, rži in tritikale. 

Priaxor® je mogoče mešati z mnogimi herbicidi, insekticidi ali regulatorji rasti. 
Pri mešanju z listnimi gnojili se posvetujte s strokovnjaki.

Priaxor® –  
Odlično 
zatiranje 
bolezni
za visok pridelek 

najboljše kakovosti 
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Učinkovitost na Septoria tritici

Konkurenčni proizvod A 
(2 azola + spiroketalamin) 

0.6 L/ha

Priaxor® 
1.5 L/ha

Evropski poskusi na pšenici 2013 – 2014 (n=8). Povprečen napad na UTC = 34,4 % 

Tretiranje pri BBCH 32 – 39, ocena 19 – 41 dni po tretiranju 

% delovanja
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Učinkovitost na Septoria tritici

Konkurenčni proizvod B 
(2 azola + spiroketalamin) 

0.8 L/ha

Priaxor® 
1.5 L/ha

Evropski poskusi na pšenici 2013 – 2014 (n=8). Povprečen napad na UTC = 28,0 % 

Tretiranje pri BBCH 32 – 39, ocena 19 – 40 dni po tretiranju 
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Priaxor® – Izredna učinkovitost proti vsem pomembnim boleznim pšenice, 
ječmena, rži in tritikale  

Priaxor® – Rešitev za največji pridelek 

Priaxor® je popoln fungicidni partner pri zatiranju bolezni žit, saj kombinira preventivno in 
kurativno delovanje z ugodnimi učinki na vitalnost rastline, tako da je posevek odpornejši 
na zunanje dejavnike stresa, še posebej suše.

Priaxor® poveča pridelek

Poskusi na ozimni pšenici. Evropa 2013 – 2014 (n=8) 

Škropljeno v fazi lista zastavičarja (BBCH 37 – 39) 

Pridelek [dt/ha] 

neškropljeno

66.38

Konkurenčni proizvod A 
(2 azola + spiroketalamin) 

0.6 L/ha

72.89

Priaxor® EC 
1.5 L/ha
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61.70

+ 11.2  
dt/ha

+ 6.5  
dt/ha

Priaxor® poveča pridelek

Poskusi na ozimni pšenici. Evropa 2013 – 2014 (n=5)                

Škropljenje v fazi lista zastavičarja (BBCH 37 – 39) 

Pridelek [dt/ha] 
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55
neškropljeno

68.43

Konkurenčni proizvod B 
(2 azola + spiroketalamin) 

0.8 L/ha

72.03

Priaxor® EC 
1.5 L/ha

59.24

+ 12.8  
dt/ha

+ 3.6 
dt/ha

Priaxor® –  
visoka učinkovitost in visoka kakovost 
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Priaxor® –  
profil izdelka in priporočilo za uporabo 

Priaxor® – Priporočen odmerek in čas uporabe

Priaxor® 0.75 do 1.5 l/ha

 0 7 9–13 21 25 29 30 31 32 37 39

Priaxor® – Profil izdelka

Aktivna snov

Xemium (fluksapiroksad)  75 g/l

F 500 (piraklostrobin) 150 g/l

Količina nanosa na 
označbi 

0.75 do 1.5 l/ha

Formulacija koncentrirana emulzija (EC) 

Uporaba
 §  ozimna in jara pšenica
 §  ozimni in jari ječmen
 §  tritikala in rž

Zatira bolezni

 §  helmintosporiozna pegavosti 
 §  listne pegavosti (septorije) 
 §  rjava in rumena rja 
 §  pepelovka 
 §  listni ožig 
 § mrežasta pegavost 
 §  ramularijska pegavost 

Priaxor® –  
Visoka 

fleksibilnost
za enostavno in optimalno

gospodarjenje
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