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Zobacz efekt Osiris®Osiris®

Osiris jest nowym skutecznym fungicydem o szerokim 
spektrum zwalczanych chorób liści i kłosów w zbożach.

INNOWACYJNA FORMULACJA
Nowa formulacja fungicydu Osiris decyduje o doskonałej przyczepności, szybkości wchłaniania się 
oraz rozprzestrzeniania się substancji aktywnych.

Osiris zawiera dwie substancje aktywne z grupy azoli: epoksykonazol i metkonazol. Ma zaawansowaną 
formulację zapewniającą doskonałe i długotrwałe działanie ochronne. Obie substancje aktywne połą-
czone w nowej zaawansowanej formulacji znacząco podnoszą skuteczność ochrony fungicydowej do 
niespotykanego dotąd poziomu!

Osiris rozprzestrzenia się wyjątkowo dobrze, pokrywa bardzo dużą powierzchnię chronionej rośliny. 
Substancje aktywne mogą dokładnie przenikać przez powierzchnię do wnętrza rośliny, chroniąc ją 
kompleksowo. Proces ten jest wspomagany przez wysoki udział dodatków odpowiedzialnych za szyb-
kie wchłanianie nawet w trudnych warunkach. Substancje aktywne są szybko wchłanianie przez po-
wierzchnię liści i aparaty szparkowe – i rozprzestrzeniają się w przestrzeniach międzykomórkowych.

Osiris®
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Szybkie pobieranie
- Natychmiastowa penetracja i rozprzestrzenianie się wewnątrz liścia  

i warstwy woskowej 
- Doskonałe działanie fungicydowe 
- Wybitna odporność na zmywanie przez deszcz

Doskonała odporność na zmywanie przez deszcz po zastosowaniu fungicydu 
Osiris – doświadczenie szklarniowe, patogen: rdza brunatna

bez deszczu

standard  

kontrola

Osiris

0       20      40      60      80    100

20 mm deszczu, 15 min 
po zabiegu

0      20      40      60      80    100

porażenie rdzą 
brunatną w %

Kąt pokrycia kropli preparatu charakteryzuje zdolność zwilżania powierzchni liścia. Krople fungicydu 
Osiris szybko się rozprzestrzeniają i tworzą cienką warstwę na powierzchni liścia. W trudnych warun-
kach aplikacji zdolność ta odgrywa istotną rolę. Natychmiastowe rozprzestrzenianie i szybkie wbudo-
wywanie substancji aktywnych w warstwę woskową liścia – jest to podstawowy warunek doskonałej 
odporności na zmywanie.
Cechy te gwarantują przewagę nad innymi preparatami zarówno w przypadku działania interwencyjne-
go, jak i zapobiegawczego. 

                        1 s                                                  10 s                                                 60 s

Produkt porównawczy

Osiris®
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inne inne

rozpuszczalnik organiczny

rozpuszczalnik organiczny

woda

adiuwanty

adiuwanty
metkonazol

substancja aktywna epoksykonazol

Formulacja fungicydu Osiris zawiera trzy razy więcej adiuwantów 
niż rynkowy standard.

Krople cieczy roboczej przywierają bardzo ściśle do powierzchni rośliny, zapewniając wyjątkowo do-
kładne pokrycie. Ta właściwość jest szczególnie istotna w przypadku późniejszych zabiegów fungicy-
dowych, kiedy rośliny osiągnęły wyższe stadia rozwojowe i konieczna jest ochrona dużej powierzchni 
zielonej liści. Jednocześnie cecha ta jest bardzo ważna w zwalczaniu Fusarium. Kluczową kwestią  
w zwalczaniu tego patogena jest penetrowanie przez substancje aktywne nie tylko powierzchni kłosa, 
ale także jego wnętrza – dostają się one do miejsc, gdzie patogeny Fusarium infekują kłos.

Szybkie i całościowe zwilżenie kłosa zapewnia prawidłową ochronę przed wszystkimi chorobami kłosa, zwłaszcza 
przed Fusarium

Woda – nieaktywna  
powierzchniowo

Osiris®  
– bardzo szybkie 

rozprzestrzenianie 
i wnikanie

bezpośrednio 
po opryskiwaniu po 0,1 sek. po 0,5 sek.

PEŁNE POKRYCIE ZIARNIAKA
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CHOROBY – szerokie spektrum zwalczanych patogenów  
                            we wszystkich gatunkach zbóż
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Fuzarioza zbóż
Zboża porażane są przez wiele gatunków grzybów z rodzaju Fusarium. Grzyby te tworzą kompleks 
chorób występujących na nasionach, siewkach i roślinach. Późniejsze infekcje, szczególnie w okresie 
kwitnienia zbóż doprowadzają do zakażenia ziarna. Prowadzi to w konsekwencji do strat plonu (ziarno 
nie jest w pełni wykształcone i zaliczane jest jako tzw. poślad), znacznej obniżki jego jakości i wytwo-
rzenia mykotoksyn w ziarnie. Normy unijne określają dopuszczalne ilości tych substancji w ziarnie, 
mące i produktach mącznych przeznaczonych do konsumpcji dla ludzi i zwierząt. 

Osiris – skuteczna ochrona przed chorobami.  
% porażenie fuzarium w fazie BBCH 75-85

Źródło: Francja, Niemcy, Węgry, ARS Lihof 2007-2009 (n = 23); 1 zabieg  
w fazie BBCH 61-69 
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 produkt 
porównawczy B  

1,5 l/ha

produkt 
porównawczy A  

1 l/ha

Osiris  
2 l/ha

Źródło: Francja, Niemcy, Węgry, ARS Lihof 2007-2009 (n = 23); 1 zabieg  
w fazie BBCH 61-69 

Osiris – najlepsza jakość ziarna.  
Zawartość mykotoksyn DON

kontrola Osiris 
2 l/ha

produkt 
porównawczy A  

1 l/ha

produkt 
porównawczy B 

1,5 l/ha  

 n Porażenie Fusarium następuje najczęściej w fazie kwitnienia
 n Dla osiągnięcia optymalnej skuteczności grzybobójczej fungicyd powinien dotrzeć w odpowiednim czasie do 
wnętrza plew

 n Dzięki innowacyjnej formulacji Osiris cechuje doskonała przyczepność oraz rozprzestrzenianie się do wnętrza 
plew kłosów

 n Liczne doświadczenia wykazały, że zastosowanie fungicydu Osiris znakomicie wpływa na redukcję mykotoksyn

Fungicyd
81071651PL1102-Poland
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Zobacz efekt Osiris®

■ Zobacz efekt Osiris i przekonaj się, jak wyjątkowo 
działa każda jego kropla

■ Buduj z Osirisem doskonałą jakość plonu 
i odnieś piramidalny sukces
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Septoriozy
Septorioza paskowana liści (Septoria tritici) oraz septorioza plew (Septoria nodorum) są jednymi z naj-
groźniejszych chorób zbóż na terenie Polski. Często powodują one istotną obniżkę plonu, szczególnie 
w latach mokrych i ciepłych. W badaniach obserwowano obniżkę plonu nawet do 50%.

Osiris – skuteczna ochrona przed chorobami.  
% porażenia septoriozą paskowaną liści

Źródło: doświadczenia polowe, Europa 2007-2009; jeden zabieg w fazie 61-69
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Septorioza paskowana liści

kontrola         produkt porównawczy      Osiris 2 l/ha 

 %

Źródło: doświadczenia polowe Polska, Czechy, Węgry 2006-2010

Osiris – zwyżka plonu. Pszenica ozima, zabieg w fazie BBCH 55-65

85

80

75

70

65

dt
/h

a

kontrola               produkt porównawczy A              produkt porównawczy B              Osiris 2 l/ha 

zwyżka

plon

WYŻSZY PLON

+ 5 dt/ha 
ekstra



14 15

Osiris®
Zobacz efekt Osiris®

ZALECENIA STOSOWANIA

Zalecany do późnych (ostatnich) 
zabiegów, ale także bardzo 
skuteczny we wcześniejszych 
zabiegach – do ochrony górnych 
liści

Doskonałe działanie preparatu Osiris nie ogranicza się jedynie do pszenic. 
Dotyczy ono również upraw pszenżyta, żyta, jęczmienia ozimego i jarego, 
gdzie preparat wykazuje doskonałe działanie w zwalczaniu chorób podstawy 
źdźbła, mączniaka, rynchosporiozy, rdzy i plamistości siatkowej jęczmienia.

Jęczmień jary.  
% porażenia plamistością siatkową, ocena w BBCH 75 
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Termin zabiegu: 
A:   BBCH 49-51

Pszenżyto ozime.  
% porażenia septoriozą paskowaną liści, ocena w BBCH 75
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BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

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

    

Informacje o produkcie

Dlaczego Osiris?
 ZAAWANSOWANA FORMULACJA

 Działa każda kropla – dokładnie tam, gdzie powinna 
 NAJLEPSZA JAKOŚĆ ZIARNA I MAKSYMALIZACJA ZYSKU Z UPRAWY 

 Bardzo skuteczny w zwalczaniu chorób kłosa – Fusarium i redukcja DON
 SZEROKIE SPEKTRUM ZWALCZANYCH CHORÓB 

 Nie przewiduj, jakie patogeny mogą zaatakować – zastosuj pełną kontrolę

Osiris®

Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do za-
lecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu na magazynowanie i stosowanie produktów, nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania i stosowania tych pro-
duktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą wpływać na działanie produk-
tów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie, ter-
miny zabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych organizmów (np. 
szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków 
nie można wykluczyć zmian w skuteczności preparatów lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadki 
producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.


