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Priaxor® EC

Noutăți

Cel mai avansat fungicid pentru cereale te ajută să obții:

Recomandări de aplicare: se aplică în fenofazele BBCH 25 - 69

• Producții mai mari și de calitate
• Flexibilitate în aplicare
• Efecte fiziologice AgCelence®

Priaxor® EC

Profilul produsului

0.75 - 1.5 l/ha
Fluxapiroxad 75 g/l

(total la doza maximă 112,5g/ha)

Substanțe active
Piraclostrobin 150 g/l
Doza omologată

0,75 l/ha – 1,5 l/ha

Formularea

Concentrat emulsionabil

Culturi

§§ Grâu
§§ Triticale
§§ Orz
§§ Secară
§§ Septoria tritici
§§ Erysiphe graminis
§§ Pyrenophora tritici-repentis
§§ Puccinia recondita
§§ Pyrenophora teres
§§ Puccinia hordei
§§ Rhynchosporium secalis

Boli

(total la doza maximă 225 g/ha)

Priaxor® EC
Flexibilitate
în aplicare
pentru un management eficient
al culturii
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Formularea inovatoare - o garanţie a eficacităţii
Priaxor® EC este un fungicid inovator care conține fluxapiroxad, din clasa carboxamide (SDHI), substanță
activă care inhibă sistemul energetic al patogenilor, creșterea celulelor acestora și piraclostrobin, din
clasa strobilurinelor (QOI), care inhibă germinația sporilor agenților patogeni.

Grâu

Fluxapiroxad este cea mai recentă inovație de la BASF, care garantează o bună vitalitate a plantelor,
prin efectul său curativ și eficacitatea de lungă durată.
Noua substanţă activă fluxapiroxad este foarte versatilă şi determină o mobilitate extraordinară a
fungicidului în plantă.

Septoria tritici

Puccinia recondita

Pyrenophora tritici-repentis

Erysiphe graminis

Orz

Pyrenophora teres
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Aceasta are, de asemenea, abilitatea de a-şi adapta structura spaţială a moleculei în funcţie de mediul
din interiorul limbului foliar, astfel că, fiind liposolubilă, penetrează cu uşurinţă membranele celulare, iar
buna solubilitate în apă asigură transportul rapid în plantă.
Mobilitatea sistemică şi solubilitatea excelentă asigură inclusiv protecţia frunzelor tinere.

Rhynchosporium

Puccinia hordei
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Priaxor® EC

Noutăți

Solubilitate excelentă

Priaxor® EC - creșterea producției

Producția [q/ha]
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Martor netratat

Produsul competitor A
0.6 L/ha

Priaxor® EC
0.75 L/ha

Teste pe grâu. Europa 2013 – 2014 (n=8)
Aplicare la stadiul de apariţie a frunzei stindard (BBCH 37-39)

Solubilitatea lipidică conduce la o absorbție
optimă a substanței active, influențând
penetrarea rapidă în stratul de ceară și în
membranele celulare.

Buna hidrosolubilitate asigură atât o distribuție
sistemică a substanței active, datorată transportului
rapid prin vasele liberiene a plantei, precum și o
distribuție optimă în interiorul celulei.

Eficacitate excelentă împotriva celor mai importanți agenți patogeni ai grâului și orzului

Priaxor® EC
Protecție sigură
a plantelor
prin modul sinergic de acțiune a
substanțelor active, eficacitatea
rapidă, de lungă durată și
prin beneficiile
AgCelence®.

Eficacitate Septoria tritici
% eficacitate
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Reducerea arsurilor
solare
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Martor netratat

Produsul competitor A
0.8 L/ha

Priaxor® EC
0.75 L/ha

Teste pe grâu. Europa 2013 – 2014 (n=5)
Aplicare la stadiul de apariţie a frunzei stindard (BBCH 37-39)

Beneficiile AgCelence® dincolo de protecţia cerealelor
AgCelence® marchează o nouă eră a fungicidelor BASF pentru culturile de
cereale. Beneficiile AgCelence® merg dincolo de protecţia obişnuită a
culturilor, concretizându-se în recolte mai mari, creşterea eficienţei
producţiei şi o toleranţă mai bună la stres.
Aceste beneficii nu se bazează numai pe acțiunea fungicidă a produsului,
ci și pe efectele fiziologice adiționale, care măresc sănătatea și
vitalitatea plantelor.
Inhibarea
producţiei de
etilenă
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Produsul competitor A
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Priaxor EC
0.75 L/ha
®

Efect de
înverzire

Creşterea
rezistenţei
paiului

Teste europene la grâu 2013 – 2014 (n=8).

§§ Un fungicid inovator în lupta împotriva tuturor
agenților patogeni importanți la grâu și orz

Momentul aplicării BBCH 32 – 39, evaluare la 9-41 zile de la aplicare

§§ Protecție sigură a plantelor datorită distribuției
sistemice rapide a substanțelor active,
efectului curativ asupra agenților patogeni și
eficacității de lungă durată după aplicarea
tratamentului

Priaxor® EC - soluția pentru producţii sigure, mari şi de calitate

§§ Control excelent al bolilor pentru producții
ridicate și de calitate

Priaxor® EC este partenerul perfect în câmp, deoarece combină un control complet, preventiv și curativ
al bolilor, cu efecte benefice asupra vitalității plantelor, astfel încât plantele devin mai rezistente la factorii
de stres externi, precum seceta. Asigură producții ridicate și mult mai sănătoase.

§§ Flexibilitate în aplicare pentru
un management optim și ușor
în fermă
Absorbţia mai
bună a azotului
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Priaxor® EC Beneficii cheie

Utilizarea eficientă
a apei
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