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Noutăți | Xemium® - Molecula inteligentă cu acțiune

Fluxapiroxad devine Xemium®
Fluxapiroxad, molecula lansată cu succes de BASF în România în anul 2017, devine, începând cu anul 2022,
Xemium® - molecula inteligentă cu acțiune FAST: Formula Activă în Spațiu și Timp.
În familia Xemium®, pe lângă Priaxor ® EC, se vor alătura încă două fungicide pentru cereale: Mizona® și pachetul
Flexity® Trio, astfel X-periența și X-celența fermierilor care folosesc produsele Xemium® vor ajunge la cel mai înalt
nivel.
Xemium® - Formula Activă cu structură moleculară unică
Pentru a controla eficient agenții patogeni, substanța activă trebuie să ajungă la locul țintă cât mai repede posibil.
Aceasta reprezintă o provocare pentru orice substanță activă, deoarece ținta este situată adânc în interiorul
mitocondriilor celulei, care la rândul ei este protejată de membrana celulară exterioară.
Xemium® are o structură moleculară optimizată care îi permite să traverseze rapid membranele plantelor și
ale agenților patogeni. Acesta este motivul pentru care Xemium® poate ajunge și bloca agentul patogen mai rapid
și mai eficient față de alte molecule.

Eficacitate asociată cu mobilitate ridicată
Xemium® - Formula Activă cu tehnologie inovatoare
Formularea inovatoare a substanței active Xemium® permite o
acoperire uniformă a frunzelor, o absorbție ridicată la nivel foliar și
rezistență la spălare. În acest fel oferă performanțe optime, chiar
și împotriva agenților patogeni care sunt dificil de combătut.
Grupul pirazolilor

Grupul trifluorobifenililor

Oferă aderență la agentul patogen
țintă pentru o acțiune maximă în
blocarea enzimelor ciupercilor

Oferă mobilitate optimă în interiorul
plantelor pentru a ajunge la ciuperca
țintă

Competitor

0 sec

10 sec

30 sec

60 sec

10 sec

30 sec

60 sec

Xemium®

0 sec

Difuzia și acoperirea unui
produs formulat pe suprafața
frunzei
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F.A.S.T (Formula Activă în Spațiu și Timp)
Xemium® asigură o dublă acțiune în funcție de mediul în
care trebuie sa intervină. Datorită structurii moleculare
unice, are capacitatea de a fi mobil în medii hidrofile
(pereții celulari, sistemul vascular) și lipofile (stratul ceros,
membrane celulare).

După aplicare, Xemium® se usucă pe suprafața frunzei,
aderă puternic la structurile cerate ale acesteia și creează
depozite de substanță activă sub forma unor cristale. Cu
ajutorul precipitațiilor care vin după aplicare (ploaie, rouă),
aceste depozite de substanță activă sunt reactivate și
redistribuite uniform pentru o protecție de lungă durată
împotriva bolilor.
După ce produsul s-a uscat la
suprafața frunzei, Xemium®
aderă puternic la stratul ceros
al frunzei datorită proprietăților
sale lipofile.

Solubilitatea lipofilă
Cristalele
care
conțin
Xemium® încep să se
formeze la nivelul stratului
ceros al frunzei.

Solubilitatea lipofilică îmbunătățită conduce la o
absorbție optimă a substanței active, datorită penetrării
rapide a stratului de ceară și a membranelor celulare.
Solubilitatea hidrofilă

Solubilitatea ridicată în apă asigură atât o distribuție
sistemică a substanței active, datorită transportului rapid
prin vasele plantei, cât și o distribuție optimă în interiorul
celulei.

Roua sau ploaia mobilizează
porțiuni ale substanței active
din depozitele de la nivelul
frunzei.

O reactivare și aprovizionare
constantă cu molecula
Xemium®, garantează o
protecție eficientă împotriva
bolilor pentru o perioadă
lungă de timp.
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Noutăți | Flexity® Trio

Flexity® Trio - Soluția completă cu 3 substanțe active

Profilul produsului
Xemium® 30 g/l + piraclostrobin 200 g/l
Formulare

Concentrat emulsionabil (EC)

Erysiphe graminis Făinarea

10 litri

5 litri

0,5 L/ha

0,25 L/ha

Culturi
Moment recomandat
de aplicare
Pachetul fungicid Flexity® Trio este soluția completă pentru primul tratament, care conține trei substanțe active,
din grupe chimice diferite, pentru combaterea întregului spectru de boli care apar primăvara devreme.
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Flexity® Trio
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Benzofenone

Fie că te confrunți cu făinare, septorioză, rugini sau alte boli care apar în perioada primului tratament, alege
pachetul fungicid Flexity® Trio care combate excelent făinarea și complexul de boli foliare la grâu datorită celor
3 substanțe active cu 3 moduri de acțiune diferite. Asigură un start sănătos în primăvară culturii tale de grâu,
aplicând Mizona® 0,5 L/ha împreună cu Flexity® 0,25 L/ha.
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Noutăți | Mizona®
Culege roadele unei decizii inspirate!

Mizona® - Profilul produsului

0,5 – 1,0 L/ha
Formulare

concentrat emulsionabil (EC)

Culturi

Perioada de aplicare

Mizona® este un fungicid versatil care poate fi folosit în schema tehnologică atât ca prim
tratament în doza de 0.5 – 0.6 L/ha, împotriva bolilor care apar primăvara devreme, cât și ca
tratament doi în doza de 0.75 – 1 L/ha, aplicat în faza de burduf – înspicat împotriva bolilor
foliare și ale spicului.
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Mizona®
0,5 – 0,6 L/ha
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Mizona® - Efect maxim împotriva bolilor cu doză minimă de Xemium®
% eficacitate împotriva
septoriozei

100
80

78

60

69

68

67

51

40
20
0

competitor
0,6 L /ha

Mizona®
0,75 L /ha

competitor 2 competitor 3
competitor 4
0,7 L/ha 0,4 L/ha+0,4 L/ha
0,6 L/ha

Teste BASF 2020 (PL, CZ, BG, RO); n = 6
Moment aplicare BBCH 32-39; evaluare la 31 – 49 zile după aplicare
Martor netratat: media severității atacului 18% (7 – 37%)

77.7
74.7

76.2

75.8

75.9

70.4

Martor
netratat

competitor 1
0,6 L /ha

Mizona®
0,75 L/ ha

competitor 2 competitor 3 competitor 4
0,7 L /ha 0,4 L/ha+0,4 L/ha 0,6 L /ha

Teste BASF 2020 (PL, CZ, BG, RO); n = 6
Moment aplicare BBCH 32-39; evaluare la 31 – 49 zile după aplicare
Martor netratat: media severității atacului 18% (7 – 37%)

Mizona® asigură o eficacitate excelentă împotriva principalelor boli întâlnite la grâu și orz, iar rezultatele de producție
confirmă acest lucru. În testările de mai sus, unde a fost aplicat un singur tratament pe întreaga perioadă de vegetație,
Mizona® a fost folosit în doza medie de 0.75 L/ha și a avut cea mai bună producție. Diferența față de varianta martor a
fost de +730 kg/ha, iar față de produsele competitoare, sporul de producție în favoarea variantelor tratate cu Mizona®
a fost între +150 și +300 kg/ha.
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Noutăți | Revycare®

Revycare® - control revoluționar al bolilor datorită efectului
curativ de excepție

Revycare
Revysol®

®

Piraclostrobin

Primul izopropanol-azol din lume

Având în compoziția sa substanța activă Revysol®, fungicidul Revycare® oferă, pe lângă efectul
preventiv, și un efect curativ de excepție, deoarece aderă de 100 de ori mai puternic la agenții
patogeni țintă decât fungicidele ce conțin triazoli convenționali. Astfel, rezultă o eficacitate mult mai
bună împotriva bolilor ce au căpătat rezistență de-a lungul anilor, dar și împotriva bolilor ce apar
uzual în fiecare an. În plus, datorită efectului curativ de excepție, Revycare® combate bolile chiar și
atunci când acestea sunt instalate.

Revysol®
x100

Triazoli
conven ionali
versus

Septorioza
Rugini
F inarea
Ramularia
etc.
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Revycare® - flexibilitate revoluționară în aplicare pentru un
management simplu al fermei
Majoritatea fungicidelor de pe piață se recomandă a fi aplicate până la maxim 25º C și se
degradează constant sub acțiunea razelor solare. În aceste condiții eficacitatea acestora este
mult diminuată.
Revycare® oferă performanțe stabile chiar și atunci când la momentul aplicării temperaturile
depășesc 25ºC și nu este degradat de acțiunea razelor solare. În acest mod, puteți aplica cel
de-al doilea tratament fără a avea grija temperaturilor sau a soarelui.

100
80

80
60

61

66

40
20

Revycare®

0

18˚- 27˚C

Competitor 1
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Revycare® versus produse competitoare (experiment cu raze solare)
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Noutăți | Revystar® Flex
Eliberează-te de grijile provocate de vreme!

Revystar® Flex - pachet fungicid adaptat noilor condiții climatice
Temperaturile scăzute de la momentul aplicării primului tratament, amplitudinea mare de
temperaturi dintre zi și noapte întâlnite în lunile martie și aprilie, dar și vremea instabilă limitează
eficacitatea fungicidelor aplicate.
Performanțe stabile și selectivitate excelentă chiar și la temperaturi scăzute
Substanța activă Revysol® acționează împotriva agenților patogeni la temperaturi începând cu 5ºC,
prin urmare pachetul Revystar® Flex poate fi utilizat pe o perioadă mai lungă de timp, fiind mult mai
eficient decât produsele concurente și asigurând o selectivitate excelentă față de grâu.

100
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20

Revysol®

0

4˚ -12˚ C1

3˚ -17˚ C

Teste efectuate între anii 2014 – 2017:

Rezistență la ploaie pentru flexibilitate maximă
Datorită formulării moderne, Revysol® este absorbit de către plante imediat după aplicare. Pachetul
fungicid Revystar® Flex oferă, astfel, eficacitate ridicată și în condiții de vreme instabilă și ploioasă.
100
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Ploaie de 20 mm/m2
de la aplicarea tratamentului
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Revysol

Revystar® Flex - pachet fungicid cu spectru larg de boli combătute
Fungicidul Revystar® conține cel mai nou triazol, Revysol®
(mefentrifluconazol), substanță activă ce aparține grupului de inhibitori
ai biosintezei sterolului. Revysol® este primul izopropanol – azol care
oferă o eficacitate unică împotriva unui spectru larg de boli care nu
sunt ușor de controlat de către azolii deja existenți.
Fungicidul Flexity® conține metrafenonă din grupa chimică a
benzofenonelor, fiind cea mai bună substanță activă în combaterea
făinării, deoarece controlează agentul patogen în toate etapele de
dezvoltare ale acestuia.

Făinarea

Septorioza

Caracteristicile și modurile de acțiune diferite ale celor două produse,
creează un sinergism unic regăsit în pachetul fungicid Revystar® Flex,
ce asigură un control foarte bun asupra agenților patogeni.
Rugina brună

Ramularia

Arsura frunzelo r

Pachet
Revystar®
Flex
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Noutăți | Tehnologia X.R. (Xemium® + Revysol®)

Tehnologia X.R. este soluția BASF pentru protecția completă împotriva agenților patogeni pe întreaga perioadă de
vegetație a cerealelor. Alege să folosești tehnologia X.R. pentru a beneficia de puterea celor mai performante
molecule, Xemium® și Revysol®, în lupta cu bolile, iar producțiile obținute îți vor depăși așteptările.
Folosind tehnologia X.R. beneficiezi de:
1. Xemium® - elementul X al tehnologiei X.R. este
molecula inteligentă cu acțiune FAST (Formula Activă în
Spațiu și Timp). Xemium® are o structură moleculară
unică ceea ce îi permite să străbată atât medii hidrofile,
cât și medii lipofile pentru a ajunge la agentul patogen
țintă rapid. Protecția pe termen lung este asigurată de
depozitele de substanță activă sub formă de cristale,
care se formează în structurile cerate ale frunzei și care
se eliberează treptat.
2. Revysol® - elementul R al tehnologiei X.R. este
primul triazol descoperit după mai bine de 20 de ani,
fiind totodată și primul izopropanol – azol din grupa
chimică a triazolilor. Revysol® oferă un control de
excepție asupra bolilor la cereale, asigură un efect
curativ de excepție, având o selectivitate foarte bună,
indiferent de condițiile climatice întâlnite, dar și un profil
toxicologic favorabil.
3. Combaterea tuturor bolilor. Bolile care atacă
cerealele diferă de momentul de vegetație în care se
află cultura. Primăvara devreme cel mai frecvent apare
făinarea, pătarea reticulară sau septorioza, iar mai
târziu, în momentul apariției frunzei stindard, deja atacă
ruginile, ramularia și din nou septorioza. Toate aceste
boli, dar și multe altele, sunt combătute foarte eficient
atunci când folosești fungicidele BASF ce formează
tehnologia X.R. Dacă folosești o tehnologie cu 3
tratamente primăvara, folosește și specialistul în
combaterea fuzariozei, Caramba® 60 SL, ca al treilea
tratament ce poate fi aplicat chiar și în timpul înfloritului.
4. 4 moduri de acțiune diferite. Controlul bolilor este
îmbunătățit atunci când alternezi mai multe substanțe
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active ce au moduri diferite de acțiune. Astfel, agenții
patogeni sunt eradicați complet și sigur, fără a exista
riscul de apariție a formelor rezistente de boli.
Tehnologia X.R combină substanțe active din 4 grupe
chimice diferite:
• Xemium® - face parte din grupa chimică SDHI și 		
		 are ca mod de acțiune inhibarea enzimei succinat 		
		 dehidrogenază din ciclul al II-lea al lui Krebs.
• Revysol® - face parte din grupa chimică a 		
		 triazolilor, iar modul de acțiune constă în 			
		 întreruperea funcției membranei celulare.
• Piraclostrobin – face parte din grupa chimică a 		
		 strobilurinelor, iar ca mod de acțiune inhibă 		
		 respirația mitocondrială afectând ciclul al III-lea al 		
		 lui Krebs, astfel oprește producerea de energie.
• Metrafenona – face parte din grupa chimică a 		
		 benzofenonelor, iar ca mod de acțiune interferează
		 în procesul de diferențiere celulară a diferitelor 		
		 etape din ciclul agentului patogen.
5. Producții mari, de calitate și profitabile. Tehnologia
X.R. combină un control complet preventiv și curativ al
bolilor, astfel plantele de cereale își pot manifesta
potențialul maxim de producție pentru recolte de top.
Datorită efectelor fiziologice AgCelence®, vitalitatea
plantelor este îmbunătățită, perioada de vegetație este
mai lungă și boabele acumulează pentru o perioadă mai
mare de timp, rezultatul fiind o producție de cea mai
bună calitate. Având o producție mare și de o calitate
superioară, profitabilitatea culturii de cereale este pe
măsura așteptărilor tale.

Varianta 1

Varianta 2

BBCH 0 7 10
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Revycare®

Revystar® Flex

Priaxor® EC
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49
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Caramba®
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51

59
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71-92
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Noutăți | Scala®

Scala® este un fungicid pentru combaterea putregaiului cenușiu, care conține 400 g/l pirimetanil.
Scala® completează portofoliul de produse BASF, fiind omologat la o gamă variată de culturi:

Botrytis cinerea

Viță de vie
Căpșun
Legume

Castravete, dovlecei, tomate, vinete, ardei, salată, morcov

Arbuști fructiferi

Afin, mur, zmeur, coacăz, agriș

Pomi fructiferi

Măr,păr - rapăn (aplicare preventivă și curativă),
boli de depozit

Plante ornamentale

Bulbi de flori - combaterea putregaiului cenușiu
Arbuști ornamentali, flori - Venturia sphilocaea

Scala® este printre puținele
fungicide din România omologate
la cultura de afin.
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Eficacitate împotriva putregaiului cenușiu datorată modului de acțiune complex
Acțiune de contact

Activitate translaminară

Acțiune sub formă de vapori

Acoperire bună a suprafeței
tratate

Absorbție în profunzimea
frunzei

Protecție optimizată,
uniformă

Recomandări de aplicare la vița de vie
Strategie complexă împotriva Botrytis cinerea
omologare

Scala®
recomandare

Scala

®

Putregaiul cenușiu
(Botrytis cinerea)
Cantus®

Fungicidul Scala® se poate aplica la
finalul înfloritului când are loc
scuturarea capișoanelor florale și se
creează porți de intrare pentru
infecție.
Este esențial un tratament pentru
prevenirea putregaiului cenușiu în
acest moment (puteți opta pentru
fungicidul Scala® sau Cantus® - în
funcție de planul integral de
combatere a putregaiului cenușiu - și
în următoarele fenofaze).

Final de înflorit

Compactarea
ciorchinelui

Intrarea în
pârgă
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Noutăți | Tessior ®

Tessior® este primul fungicid omologat pentru bolile lemnului la vița de vie cu aplicare directă pe rănile de
tăiere, având un echipament special de aplicare.

Formulare

suspensie concentrată – formulare gata de utilizare

Substanțe active

10 g/l boscalid + 5 g/l piraclostrobin

Există o amenințare serioasă
pentru plantația ta.
Bolile lemnului pot infecta vița de vie
imediat după executarea lucrărilor
de tăiere!
Viticultorii se confruntă cu numeroase provocări,
iar pe termen lung, bolile lemnului pun dificultăți
majore, ducând la pagube semnificative. Sporii
eliberați de patogenii care cauzează bolile lemnului
infectează rănile de tăiere imediat după ce acestea
au fost executate. Este o problemă care poate
afecta dramatic plantația de viță de vie, determinând
costuri suplimentare și pierderi financiare. Astfel,
este important să protejăm rănile de tăiere cât mai
rapid posibil cu sistemul Tessior®.

Bolile lemnului pot avea efecte imprevizibile și devastatoare în plantația de viță
de vie.
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Tessior®
când și cum
să îl aplici?

Tessior®: Fungicid

Echipament de
aplicare

Sistemul Tessior®:
Fungicid și echipament
de aplicare
31
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Noutăți | Zetanil®

Fungicid destinat combaterii manei la culturile de tomate, cartof, viță de vie

Substanțe active:

330 g/kg cimoxanil + 330 g/kg zoxamid

Zoxamid
Acțiune de contact
Efect preventiv
Inhibă diviziunea celulară
Risc redus de
dezvoltare a
rezistenței

Zetanil® - marcă înregistrată a companiei SIPCAM OXON S.P.A.
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Cimoxanil
Acțiune de contact și
local sistemică
Efect preventiv și
curativ

Mana - un agent patogen problemă în culturile de tomate, cartof și viță de vie
Mana la tomate

Mana la cartof

Mana viței de vie

Zetanil® – un aliat în combaterea
manei, mai ales în contextul retragerii
de pe piață a unor substanțe active
consacrate (ex. mancozeb).
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Noutăți | Semințe de rapiță

Tehnologia de reducere a scuturării
Rezistența genetică la scuturare, ce
a fost introdusă în mod eficient în
hibrizii de rapiță de toamnă, de către
BASF, vă permite să alegeți momentul
recoltatului.
Veți putea, astfel:
• să vă protejați producția de furtunile
puternice de vară
• să reduceți pierderile de recoltă
• să creșteți, chiar, producția recoltată
• să îmbunătățiți calitatea recoltei*
• să reduceți presiunea samulastrei**

*Din dorința de a nu avea pierderi de producție,
multe câmpuri sunt recoltate mai devreme, fapt ce
conduce la reducerea calității și cantității optime
de ulei, deoarece semințele acumulează cea mai
mare parte a uleiului în a doua jumătate a perioadei
de umplere a boabelor.
**Evitarea scuturării semințelor de rapiță duce la un
control mai bun al samulastrei și la un management
mai bun al buruienilor pentru cultura următoare.
Prin urmare, gestionarea culturilor următoare este
mai ușoară pentru că samulastra creează adesea
o legătură directă cu bolile și dăunătorii culturii
următoare.
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Momentul
recoltării
devine
elastic
Management
mai bun
al culturii

Reduce
presiunea
samulastrei

Recoltare
flexibilă
și comodă

Calitate
mai bună a
boabelor

Protejarea
recoltei
de vreme
nefavorabilă

Producții
mai mari

Fermierii pot beneficia de un
număr mare de avantaje oferite
de BASF prin tehnologia de
reducere a scuturării

• Recoltare flexibilă, comodă, în siguranță
• Producții mai mari și calitate superioară
• Gestionarea durabilă a culturilor

Beneficii
• Germoplasmă excelentă
• Program de ameliorare de cea mai bună calitate
• Multiplicatori de semințe remarcabili
• Puritate ridicată a materialului semincer
• Hibrizi bine adaptați la condițiile locale de mediu
• Producții ridicate
35

