Dopasowany do Twoich potrzeb
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Dzisiejsze potrzeby sadowników

„Nie mogę zaplanować pogody,
więc potrzebuję produktu,
z którym będę mógł zaplanować
skuteczną ochronę w każdych
warunkach.”
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o w ą z y z g ow
go f m o o
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i e y p żo a
„ N ę t n wa i c t w
oj no w n
o b r ów d o
z sa

„Regulacje stają się
coraz ostrzejsze, więc
potrzebuję produktu,
dzięki któremu będę w
stanie im sprostać".

„
od Ha
na e nd
j m el
o lep nie w y
ro p ko sz o m
z m a r n k e j wo a g
ia a m r et ja k có a
r z e t ny o ś w
e ra c c
iw c h i
a d h:
ze
.”

„Potrzebuję dobrego,
wygodnego partnera
do mieszanin
zbiornikowych.”

Tangram to chińska łamigłówka składająca się z siedmiu elementów w postaci figur geometrycznych, powstałych przez rozcięcie kwadratu. Można z nich układać tysiące różnych kształtów. Tangram jest zatem tak
elastyczny i uniwersalny, jak Sercadis .
®
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Sercadis – innowacyjny fungicyd
dopasowany do ochrony Twojego sadu
®

W BASF rozumiemy, że prowadzisz kompleksowy biznes. Dlatego właśnie stworzyliśmy dla Ciebie Sercadis – fungicyd,
który odpowiada Twoim potrzebom i dzięki któremu będziesz mógł prowadzić swój biznes w taki sposób, w jaki chcesz.

Wysoka skuteczność w zwalczaniu
najważniejszych chorób
Niska dawka
na hektar
i wygodne
opakowanie

Długotrwałe
działanie

Elastyczny termin
stosowania

Możliwość stosowania w IPO

Łatwy w użyciu

sad doświadczalny BASF w Skowronkach

Sercadis – dopasowany do Twoich potrzeb!

Łatwość mieszania
z innymi ś.o.r. i nawozami
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Wybierz innowacyjne rozwiązanie z Xemium
– nową substancją czynną od BASF

®

Od wielu lat BASF oferuje swoim klientom szerokie portfolio fungicydów. Jak ważne i skuteczne w walce z patogenami
jest blokowanie enzymu dehydrogenazy bursztynianowej, wykazał już Boskalid , wprowadzony na rynek przez BASF
®

w 2003 r. Teraz prezentujemy Xemium – nową, silną substancję czynną należącą do grupy karboksyamidów (SDHI).
®

Xemium dociera do celu w organizmie grzyba szybciej i skuteczniej niż inne substancje z grupy SDHI.

Co czyni Xemium wyjątkowym w grupie SDHI?

Xemium może przybierać dwie postaci:

gotrwałym działaniem w sto-

Żeby skutecznie chronić rośliny przed chorobami, sub-

sunku do mączniaka i parcha

stancja czynna musi dotrzeć do celu w organizmie

w uprawach sadowniczych.

grzyba najszybciej, jak to możliwe. Jest to trudne za-

Hydrofilną (wyższa rozpuszczalność w wodzie)
– ważne dla dobrego rozprowadzania w wiązkach
przewodzących i wewnątrz komórek

Dzięki swojemu mechani-

danie ze względu na ściany komórkowe chroniące ko-

zmowi działania, substancja

mórki patogenu oraz lokalizację celu głęboko wewnątrz

ta wykazuje niezwykle sku-

jego mitochondriów.

Xemium cechuje się bardzo
wysoką skutecznością i dłu-

teczne działanie zapobiegawcze w bardzo niskich

Od momentu aplikacji, substancja czynna musi poko-

dawkach, najniższych w całej

nać liczne bariery hydrofilne i lipofilne. Xemium posiada

grupie fungicydów SDHI.

niezwykłą zdolność dopasowywania swojej struktury

Lipofilną (wyższa rozpuszczalność w tłuszczach)
– ważne dla szybkiego przenikania przez warstwę
woskową i membrany komórkowe

molekularnej, tak aby w zależności od środowiska,
w którym przebywa, wykazywać większą rozpuszczal-

Xemium – nowa substancja czynna od BASF

ność w wodzie lub w tłuszczach. To pozwala dotrzeć

* Dehydrogenaza bursztynianowa to jeden z kluczowych

Xemium do dehydrogenazy bursztynianowej* szybciej

enzymów w procesie oddychania patogenu. Xemium

i skuteczniej niż inne porównywalne substancje czynne.

blokuje ten enzym powodując śmierć grzyba.
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Co czyni Sercadis wyjątkowym
w grupie SDHI?
®

Sercadis…
– jest fungicydem SDHI najnowszej generacji.
– ma elastyczną strukturę molekularną pozwalającą na jeszcze szybsze i skuteczniejsze zwalczanie chorób.
– jest dodatkowo redystrybuowany z powierzchni liści, co zapewnia długotrwałą ochronę.
– zwalcza choroby w dawkach najniższych spośród fungicydów SDHI.
– wykazuje najlepsze działanie wewnętrzne wśród fungicydów SDHI.

Jabłoń – faza różowego pąka

Dokładne pokrycie liści substancją aktywną ma najwięk-

gwiaździste kryształki substancji czynnej (Xemium ),

Dzięki temu Xemium jest wciąż redystrybuowane i prze-

sze znaczenie dla skutecznego zapobiegania infekcjom.

które zagnieżdżają się trwale w warstwie wosko-

mieszczane do wnętrza liścia, co zapewnia jego ciągłą

łów znajdujących się na powierzchni rośliny. To uwalnianie

Po wyschnięciu na roślinie cieczy roboczej zawierającej

wej. Rosa lub deszcz stopniowo aktywuje małe por-

i długotrwałą ochronę.

substancji zachodzi pod wpływem deszczu lub rosy,

Sercadis, część cząsteczek tworzy na powierzchni liścia

cje substancji czynnej z tych krystalicznych zasobów.

®

Xemium jest także dodatkowo redystrybuowane z kryszta-

które są jednocześnie czynnikami sprzyjającymi rozwojowi
choroby. Deszcz lub rosa nie tylko ułatwiają przemieszczanie się Xemium po powierzchni liścia, ale i jego wnikanie
do wnętrza. A ponieważ substancja ta cechuje się unikalną
mobilnością, jest szybko przemieszczana do innych części
rośliny, zapewniając jej doskonałą ochronę.
Należy jednak pamiętać, że długość okresów między zabiegami powinna być dostosowana do tempa wzrostu
rośliny oraz presji chorób.

Cząsteczki Xemium zaczynają się łączyć na powierzchni liścia

Tworzenie krystalicznych zasobów Xemium mocno
przywierających do warstwy woskowej liścia

Deszcze lub rosa aktywują małe porcje Xemium z krystalicznych
zasobów i aktywują jego redystrybucję
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Parch jabłoni

Doskonała ochrona w najbardziej
newralgicznym momencie sezonu

Doświadczenie BASF Skowronki, 3 zabiegi w rotacji z Delan 700 WG 0.75 kg/ha, Gala Schniga

Zalecenia:

% porażonych owoców

% porażonych liści

40

45
40

50

Stosuj w systemie dwuzabiegowym, w mieszaninie z Delan Pro lub Delan 700 WG

35
30

40

Pierwszy zabieg: faza różowego pąka

25

30

Drugi zabieg: koniec fazy kwitnienia

Sercadis

20
15

20
®

10

10

+ (Delan 700 WG lub Delan Pro)
®

®

0

5
nietraktowane

karencja
35 dni

pękanie
pąków

„mysie
ucho”

zielony
pąk

różowy
pąk

kwitnienie

opadanie
płatków

zawiązki
owoców

wzrost
owoców

zbiory

Silniejszy niż jakikolwiek inny fungicyd sadowniczy z grupy

Sercadis może być stosowany przez cały sezon – od fazy

SDHI, Sercadis już w bardzo niskich dawkach nie dopusz-

mysiego ucha aż do początku dojrzewania owoców.

®

cza do infekcji i rozprzestrzeniania się parcha i mączniaka.

Sercardis
0,25 l/ha
Delan Pro
®

SDHI + IBE
0,75 l/ha

®

SDHI
0,75 l/ha
Delan WG

0

nietraktowane

Sercardis
0,25 l/ha
Delan WG
®

®

®

Sercardis
0,25 l/ha
Delan Pro
®

SDHI + IBE
0,75 l/ha

®

Szara pleśń*

średnia z 2 doświadczeń, Skowronki BASF i Skierniewice,
Jonagored Supra i Cortland

InHort Skierniewice, Ligol, 2 zabiegi w czasie kwitnienia,
średnia z 2 sezonów przechowalniczych

% liści z objawami mączniaka

% owoców z szarą pleśnią

70

16

60

14

50

łanie. Sercadis jest szczególnie skuteczny, kiedy stosuje

oraz zapobiegania wykształcaniu się odporności pato-

40

się go w zabiegach zapobiegawczych. Powierzchniowe

genów, zalecamy stosować Sercadis w mieszaninie z in-

30

działanie zapobiegawcze jest bowiem najefektywniejszą

nym skutecznym fungicydem, np. Sercadis + Delan WG

20

metodą ochrony przed parchem, szczególnie w okresie

lub Sercadis + Delan Pro.

SDHI
0,75 l/ha
Delan WG
®

Mączniak jabłoni

W celu skutecznej ochrony przed parchem i mączniakiem

Zawsze stosuj Sercadis zapobiegawczo, aby zapewnić sobie skuteczną i długotrwałą ochronę sadu.

®

®

Dodatkowo cechuje go wyjątkowo długotrwałe dzia-

wiosennym, kiedy ryzyko infekcji jest największe.

Sercardis
0,25 l/ha
Delan WG

po okresie przechowywania
po okresie symulowanego obrotu

12
10
8
6
4

10
0

2
nietraktowane

Sercardis
0,25 l/ha

®

SDHI
0,75 l/ha

nyloacetamid
0,5 l/ha

0

nietraktowane

Mythos
1,5 l/ha

®

Sercardis
0,3 l/ha

®

SDHI
0,75 l/ha

SDHI + IBE**
0,75 l/ha

*produkt Sercadis nie jest zarejestrowany do ochrony przed szarą pleśnią
i BASF nie zaleca go do zwalczania tej choroby
** wyniki jednoroczne
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Sercadis – główne zalety produktu
®

Charakterystyka produktu

Wybieraj elastycznie partnera do mieszanin
W celu ochrony jabłoni przed szerokim spektrum chorób i szkodników w sezonie wegetacyjnym musisz zdecydować się na kompleksową ochronę. Zapewne chcesz jak najskuteczniej chronić swój sad
przy możliwie niskim nakładzie pracy i środków. Musisz jednak też sprostać oczekiwaniom i wymaganiom

Skuteczność

najwyższa skuteczność przy najniższej dawce wśród fungicydów
SDHI, bardzo skuteczne działanie zapobiegawcze

Redystrybucja

ciągłe, stopniowe uwalnianie substancji czynnej z krystalicznych
zasobów na powierzchni rośliny

Pobieranie
i systemiczność

ciągłe pobieranie przez roślinę i unikalna mobilność wewnątrz niej

Przemieszczanie
w roślinie

translaminarne, wewnątrz rośliny

Działanie interwencyjne

ograniczone – nie zaleca się

Pozostałości

odpowiada normom

IPO

można stosować w IPO

Zależność od temperatury

działa skutecznie w szerokim zakresie temperatur

Odporność na zmywanie
przez deszcz

po wyschnięciu odporny na zmywanie, działa skutecznie podczas
deszczowej i zimnej pogody

konsumentów, a jednocześnie dostosować się do licznych regulacji prawnych. Sercadis zapewnia dużą
elastyczność w zakresie wyboru partnera do sporządzania mieszaniny zbiornikowej. W wielu przetestowanych mieszaninach Sercadis wykazał bardzo dobrą mieszalność i zgodność z innymi środkami
ochrony roślin oraz nawozami.

Stosuj, kiedy Ci najbardziej odpowiada
W wielu doświadczeniach przeprowadzanych w trakcie całego sezonu, Sercadis wykazał bardzo dobrą
skuteczność w szerokim zakresie temperatur. Dlatego też produkt ten można z sukcesem stosować
podczas zimnej, mokrej i wilgotnej pogody. Należy przy tym pamiętać, że aby Sercadis był odporny
na zmywanie przez deszcz, musi wcześniej wyschnąć na liściach.

Odpowiedz na wymagania konsumentów
Producent owoców zawsze musi mieć na uwadze rosnące wymagania i oczekiwania ze strony konsumentów. Jednocześnie trzeba dostosować się do licznych obostrzeń i regulacji prawnych. Teraz dzięki
produktowi Sercadis możesz sprostać tym wszystkim wymaganiom. Jego stosowanie jest skuteczne
®

i bezpieczne.

Zapewnij bezpieczeństwo dla siebie i środowiska
Sercadis może być stosowany w IPO (Integrowanej Produkcji Owoców). Stosowany zgodnie z etykietą
oraz dobrą praktyką rolniczą nie stanowi zagrożenia dla pszczół i innych owadów pożytecznych, nie wpływa
negatywnie na powietrze, glebę i wodę. Dzięki bardzo skutecznemu mechanizmowi działania przeciwko
głównym chorobom, można go stosować w niskich dawkach, co przekłada się na łatwość i szybkość użycia
oraz mniejszą liczbę zużytych opakowań. Sercadis charakteryzuje się bardzo bezpieczną formulacją
(SC), co potwierdzono w wielu badaniach na różnych odmianach jabłoni.

sad doświadczalny BASF w Skowronkach

14

15
W ostatnim roku do preparatów fungicydowych, z których korzystam, dołączył nowy środek

Sercadis, który zastosowałem do prób i okazało się, że fungicyd ten ma również

Program ochrony jabłoni
z wykorzystaniem produktów BASF

doskonałe działanie. Po wykonaniu zabiegu nie wystąpiła żadna infekcja. Wszystkie
owoce i liście nadal są zdrowe. Sercadis stosowałem solo, ponieważ chciałem się przekonać
o skuteczności środka, ale w następnych latach będę go używał w mieszaninie z preparatem

Sercadis + (Delan 700 WG lub Delan Pro)
®

®

®

kontaktowym. Sercadis zastosowałem w okresie największego zagrożenia chorobą,
w fazie kwitnienia. Nie mam

Faban 500 SC
PARCH

®

Mythos 300 SC

Polyram 70 WG

®

®

Romuald Dziuban,
SGGW Wilanów,

Delan Pro
®

Sad Doświadczalny

Delan 700 WG
®

REGULACJA
WZROSTU

CHOROBY
PRZECHOWALNICZE

MĄCZNIAK
PRAWDZIWY

pękanie
pąków

„mysie
ucho”

zielony
pąk

różowy
pąk

kwitnienie

opadanie
płatków

zawiązki
owoców

wzrost
owoców

zbiory

Sercadis + (Delan 700 WG lub Delan Pro)
®

żadnych zastrzeżeń do skuteczności tego preparatu.

®

®

Mythos 300 SC

Bellis 38 WG

®

®

Regalis Plus 10 WG
®

Sercadis

®

Informacje o produkcie
Rodzaj preparatu

fungicyd

Substancje czynna

Xemium (fluksapyroksad) – 300 g/l

Formulacja

koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą (SC)

Chronione uprawy

jabłoń, grusza

Zwalczane choroby

parch jabłoni, parch gruszy, mączniak prawdziwy

Zalecana dawka

0,25–0,3 l/ha

Zalecana ilość wody

150–1000 l/ha

Termin stosowania

zapobiegawczo, od fazy pękania pąka, gdy widoczne są zielone końce
liściowe osłaniające kwiaty do początku dojrzewania, gdy owoc wybarwia się
na typowy dla danej odmiany kolor (BBCH 53-81)

®

Zastosuj nowoczesny fungicyd do ochrony jabłoni i gruszy przed najważniejszymi
chorobami grzybowymi
Przekonaj się, jak bezpiecznie działa Xemium nawet w warunkach stresowych dla roślin
Sprawdź elastyczność w zakresie mieszania i działania niezależnie od temperatury
Korzystaj z niskiej dawki i wygodnego opakowania
®

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących produktu Sercadis , a także innych środków stosowanych do ochrony
sadów prosimy o kontakt telefoniczny z BASF Polska: infolinia (22) 570 99 90 lub
®

Tomasz Lewandowski
601 759 932
tomasz.lewandowski@basf.com

Jacek Lewko
601 759 772
jacek.lewko@basf.com

Artur Srokosz
601 759 998
artur.srokosz@basf.com

Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do zalecanych 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
produktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą wpływać na działanie produktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki
glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie, terminy 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.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Dołącz do nas!
BASF Agro Polska

