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Ochrona fungicydowa zbóż BASF  
- plantacje prowadzone intensywnie

T0 T1 T2 T3
fungicyd

herbicyd

regulator wzrostu

zaprawa nasienna

Kinto® Duo  
080 FS

lub
Jockey® New  

113 FS 

Medax® Top 350 SC 
0,6 l/ha + 1 l/ha CCC 750 g/l

Capalo® 337,5 SE 
1,0-1,5 l/ha

Capalo® 337,5 SE 
1,5 l/ha

Osiris® 65 EC
1,5 l/ha

Adexar® Plus 
1,25 l/ha

Osiris® 65 EC
2,0 l/ha

Capalo® 337,5 SE 
1,5 l/ha

Adexar® Plus 
1,5 l/ha

lub

lub

Biathlon® 4D + Dash
 50 g/ha + 0,5 l/ha

Biathlon® 4D + Dash
 70 g/ha + 0,7 l/ha

Nowość

Nowość

jesień wiosna

Zastosowaliśmy technologię BASF, czyli w pierwszym zabiegu Capalo  

w dawce 1,5 l/ha, w drugim zabiegu na przełomie kwietnia i maja Adexar Plus  

w dawce 1,3 l/ha i następnie na początku czerwca Osiris w dawce 1,7-1,8 l/ha. I w zasadzie 

jestem bardzo zadowolony z tego rozwiązania, jeżeli chodzi o zdrowotność. 

(...) Dla mnie w szczególności efekt zastosowania Adexaru Plus jest wręcz 

imponujący. (...) Z tego pola nigdy nie było takiej wydajności jak teraz,  

a jest to wydajność powyżej 9 t/ha. Tymczasem na tym polu najwyższa wydajność  

do tej pory była 7,3 t/ha. Ja jestem zachwycony!
Stanisław Pietras, Zwanowice, woj. opolskie
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Informacje o produkcie
Zastosowanie 
Środek grzybobójczy o działaniu systemicznym do stosowania  

zapobiegawczego oraz interwencyjnego  

w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi. 

Forma użytkowa 
koncentrat w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej

Zawartość substancji czynnych 
Xemium® (fluksapyroksad) (związek z grupy karboksyamidów) – 41,6 g/litr  

epoksykonazol (związek z grupy triazoli) – 41,6 g/litr 

piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) – 66,6 g/litr

Rośliny polecane do ochrony 
pszenica ozima, jęczmień jary i jęczmień ozimy, pszenżyto ozime

Zwalczane choroby 
łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw,  

septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści,  

septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza jęczmienia, rynchnosporioza zbóż, 

plamistość siatkowa jęczmienia

Dawki 
1,25–2,0 l/ha, zalecana ilość wody 100-300 l/ha

UNIKALNA MOBILNOŚĆ  

W ROŚLINIE - doskonałe 

rozprzestrzenianie się substancji 

czynnej dla kompleksowej ochrony 

całych roślin 

OCHRONA NOWYCH  

PRZYROSTÓW - pewne  

i długotrwałe działanie dzięki 

tworzeniu powierzchniowych 

„zasobów” substancji czynnej 

WYBITNE WŁAŚCIWOŚCI 

INTERWENCYJNE ORAZ 

NOWY STANDARD DŁUGOŚCI 

OCHRONY – szerokie spektrum 

działania o wyjątkowej 

skuteczności przeciwko wszystkim 

istotnym chorobom zbóż 

KORZYŚCI AgCelence - 

dodatkowe korzyści z Xemium 

w połączeniu z efektami 

fizjologicznymi z F 500 

Zalety

Adexar® Plus
Siła, na której mogę polegać

Adexar® Plus – niezwykły wśród fungicydów

Adexar® Plus zawiera substancję  

aktywną Xemium®, która jest  

innowacyjną substancją czynną z grupy  

karboksyamidów (SDHI). Ta substancja ma szczególne właściwości  

dzięki nowatorskiej strukturze chemicznej.

Unikalna mobilność w roślinie 
Cząsteczka Xemium® posiada nadzwyczajne zdolności mobilności w roślinie. Xemium® potrafi  

dopasować przestrzennie molekuły substancji czynnej tak, że w miarę potrzeby daje wyższą  

rozpuszczalność w wodzie albo wyższą rozpuszczalność w tłuszczach roślinnych.

Ochrona nowych przyrostów 
Xemium® tworzy na liściu odporne na deszcz „zasoby” substancji. Po wyschnięciu warstwy oprysku tworzą one  

na powierzchni liścia gwiaździste kryształki substancji czynnej, które wwiercają się w warstwę woskową tak,  

że krople deszczu nie zmyją ich ani nie przemieszczą.

Te „zasoby” aplikują Xemium® do rośliny bardzo  

równomiernie i całkowicie niezależnie od warunków 

atmosferycznych. W ten sposób zapewniona jest trwała 

ochrona rośliny zbożowej.

Wybitne właściwości interwencyjne  
oraz nowy standard długości ochrony 
Adexar® Plus dzięki Xemium® działa  

do 4 tygodni dłużej.

z XEMIUM
®

Drewno

Łyko

Ściany komórkowe

Górna epiderma

Xemium  
po aplikacji

Dolna epiderma

Trifluor-Bifenyl warunkuje 
doskonałą mobilność 
w roślinie.

Grupa wiążąca Pyrazolu jest
podstawą niezwykłej zdolności
zwalczania chorób.

Nowość

Adexar ® Plus  I  Siła, na której mogę polegać
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Informacje o produkcie
Zastosowanie 
Środek grzybobójczy o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego,  

interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż  

przed chorobami grzybowymi.

Forma użytkowa 
koncentrat w postaci zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą 

Zawartość substancji czynnych 
fenpropimorf — 200 g/litr, epoksykonazol — 62,5 g/litr, metrafenon — 75 g/litr

Rośliny polecane do ochrony 
pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary

Zwalczane choroby 
łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak  

prawdziwy, rdza brunatna, rdza jęczmienia, septorioza liści, septorioza plew,  

rynchosporioza, plamistość siatkowa

Dawki 
1,4–2,0 l/ha, zalecana ilość wody 200-400 l/ha

Capalo® 337,5 SE
Najmocniejsze ogniwo ochrony...  
...łącznie ze zwalczaniem chorób podstawy źdźbła i mączniaka!

Informacje o produkcie
Zastosowanie 
Środek grzybobójczy o działaniu systemicznym, do stosowania  

zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie  

zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.

Forma użytkowa 
koncentrat do sporządzania emulsji wodnej

Zawartość substancji czynnych 
epoksykonazol — 37,5 g/litr, metkonazol — 27,5 g/litr

Rośliny polecane do ochrony 
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, rdza jęczmienia

Dawki 
1,5–2,5 l/ha, zalecana ilość wody 200-300 l/ha

Zastosuj fungicyd  

o zaawansowanej formulacji

Osiągnij najlepszą jakość ziarna, 

zwalczając szerokie spektrum 

chorób

Maksymalizuj zysk z uprawy

Osiris® 65 EC
Zobacz efekt Osiris®! Zdrowe łany i wysokie plony!

Najlepszy wybór na pierwszy 

zabieg we wszystkich zbożach

Sprawdzone, kluczowe ogniwo 

w zwalczaniu najważniejszych 

chorób – łącznie z mączniakiem  

i chorobami podstawy źdźbła

Wypróbowane w najtrudniejszych 

warunkach interwencyjne  

i zapobiegawcze działanie  

połączonych nierozerwalnie 

substancji aktywnych

Zalety
Zalety

Osiris®  I  Zobacz efekt Osiris® ! Zdrowe łany i wysokie plony!Capalo®  I  Najmocniejsze ogniwo ochrony ... 



8 9Profesjonalna fungicydowa ochrona zbóż Profesjonalna fungicydowa ochrona zbóż

Ochrona fungicydowa zbóż BASF  
- plantacje prowadzone mniej intensywnie  
w technologii jedno- i dwuzabiegowej 

T0 T1 T2 T3
fungicyd

herbicyd

regulator wzrostu

zaprawa nasienna

Kinto® Duo  
080 FS

lub
Jockey® New  

113 FS 

Medax® Top 350 SC 
0,6 l/ha + 1 l/ha CCC 750 g/l

Duett Star 334 SE 
1,0 l/ha

Duett Ultra 497 SC 
0,6 l/ha

Biathlon® 4D + Dash
 50 g/ha + 0,5 l/ha

Biathlon® 4D + Dash
 70 g/ha + 0,7 l/ha

Nowość

jesień wiosna
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Informacje o produkcie
Zastosowanie 
Środek grzybobójczy o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego,  

interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych  

przed chorobami grzybowymi.

Forma użytkowa 
koncentrat w postaci zawiesiny do rozcieńczania wodą

Zawartość substancji czynnych 
fenpropimorf — 250 g/litr, epoksykonazol — 84 g/litr

Rośliny polecane do ochrony 
pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime,  

żyto, jęczmień ozimy, jęczmień jary

Zwalczane choroby 
mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew,  

brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów, rynchosporioza,  

plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Dawki 
1,0 l/ha, zalecana ilość wody 200-400 l/ha

Zwalczysz mączniaka,  

septoriozę i rdzę już na STARCIE

Możesz STARTOWAĆ z ochroną 

nawet w niskich temperaturach

Zapewnisz Twoim wszystkim zbo-

żom niezakłócony START

Duett® Star 334 SE
Tani i prosty sposób na wzrosty! Dobry na START!

Dobry na START

Informacje o produkcie
Zastosowanie 

Środek grzybobójczy o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego  

i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego  

przed chorobami grzybowymi.

Forma użytkowa 
koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą

Zawartość substancji czynnych 
tiofanat metylowy — 310 g/litr, epoksykonazol — 187 g/litr

Rośliny polecane do ochrony 
pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary

Zwalczane choroby 
łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak  

prawdziwy, rdza brunatna, septorioza liści, septorioza plew, brunatna  

plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów, rynchosporioza,  

plamistość siatkowa

Dawki 
0,6 l/ha, zalecana ilość wody 200-400 l/ha

Bardzo dobra ochrona  

fungicydowa

Najkorzystniejsza cena  

za wysoką jakość i elastyczność  

w stosowaniu

Działa szybko, długo  

i skutecznie na wszystkie  

najważniejsze choroby zbóż

Niezawodny w każdych  

warunkach

Duett® Ultra 497 SC 
Tani i prosty sposób na wzrosty! Dobry na PLON!

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

 Zwalczysz mączniaka, septoriozę i rdzę już na STARCIE 
 Możesz STARTOWAĆ z ochroną nawet w niskich 

temperaturach 
 Zapewnisz Twoim wszystkim zbożom niezakłócony START

Tani i prosty sposób na wzrosty!
Duett® Ultra

Dobry na PLON

Zalety

Zalety

Duett® Ultra   I  Tani i prosty sposób na wzrosty! Dobry na PLON! Duett® Star  I  Tani i prosty sposób na wzrosty! Dobry na START!



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

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.

Zastosowaliśmy system trzyzabiegowy:  

Capalo 1,5 l/ha, Adexar Plus 1,25 l/ha oraz Osiris 2 l/ha.  

Na części pola przeprowadziliśmy zabiegi preparatami innego 

producenta i różnica okazała się kolosalna 
na korzyść BASF, jeśli chodzi o zdrowotność. (…)   

Poza tym na polu zdecydowanie był widoczny  

efekt zieloności.
 Kazimierz Kulas, Pisarzowice, woj. opolskie


