
Zobacz efekt Osiris®! Zdrowe łany i wysokie plony!

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

Osiris®

Substancje aktywne epoksykonazol 37,5 g/l, metkonazol 27,5 g/l

Formulacja EC (koncentrat do sporządzania emulsji wodnej)

Sposób działania systemiczne

Zalecana dawka 2,0 l/ha

Chronione uprawy pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary

Zwalczane choroby

łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak 
prawdziwy, septorioza paskowana liści, brunatna plamistość liści, rdza  
brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, rynchosporioza zbóż, 
plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

    

Informacje o produkcie

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.

Dlaczego Osiris?

 Zastosuj fungicyd o zaawansowanej formulacji

 Osiągnij najlepszą jakość ziarna, zwalczając szerokie spektrum chorób

 Maksymalizuj zysk z uprawy

Osiris®



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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Osiris – najlepsza jakość ziarna.  
Zawartość mykotoksyn DON (%)
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DLACZEGO OSIRIS®?
Osiris® - zaawansowana formulacja

Zobacz efekt Osiris®! Wyjątkowe właściwości  

fizykochemiczne fungicydu Osiris® możesz zobaczyć 

podczas zabiegu! Wyraźna zmiana koloru łanu na zielony 

to efekt idealnego przylegania produktu do rośliny, 

ponieważ Osiris® zawiera trzy razy więcej adiuwantów  

niż produkty standardowe! 

Dzięki temu uzyskujemy:

 natychmiastową penetrację i rozprzestrzenianie  

się wewnątrz liścia i warstwy woskowej 

 doskonałe działanie fungicydowe 

 wybitną odporność na zmywanie przez deszcz

Osiris® - szerokie spektrum zwalczanych chorób i najlepsza jakość ziarna  
Osiris to bardzo skuteczny fungicyd w zwalczaniu chorób kłosa – fuzarium i redukcji DON.

Osiris® - maksymalizacja  
zysku z uprawy 
Nie przewiduj, które patogeny  

mogą zaatakować – zastosuj pełną kontrolę!

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

Osiris – zwyżka plonu. Pszenica ozima, zabieg w fazie BBCH 55-65
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Osiris® - zalecenia stosowania
Zalecany do późnych (ostatnich) zabiegów,  

ale także bardzo skuteczny we wcześniejszych 

zabiegach – do ochrony górnych liści.

Osiris®  I  Zobacz efekt Osiris® ! Zdrowe łany i wysokie plony!

Długofalowy 

efekt Osiris®  

to wysokie plony  

doskonałej 

jakości!

Septorioza plew

Fuzarioza kłosów

Czerń zbóż

Rdza brunatna

Rynchosporioza zbóż

produkt 
porównawczy A

produkt 
porównawczy B

Osiris 2 l/ha kontrola

Plamistość siatkowa 
jęczmienia


