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Pontos®

Erbicid cu aplicare în toamnă, destinat combaterii buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate 
din culturile de grâu și orz 

Combinația unică de substanțe active asigură o combatere eficientă împotriva unui spectru larg de buruieni 
monocotiledonate și dicotiledonate, fiind singurul erbicid de pe piața din România care conține substanța activă 
picolinafen. Cu o rezidualitate foarte bună, Pontos® păstrează cultura curată de buruieni o perioadă lungă de timp, 
oferind posibilitatea plantelor de cultură să se dezvolte și să își atingă potențialul maxim de producție.

Erbicidul Pontos® este flexibil atunci când discutăm despre momentul de aplicare. Poate fi aplicat atât în preemergență 
(BBCH 00 – 09), în doza de 0,5 – 1 l/ha, cât și în postemergență timpurie (BBCH 10 – 29), în doza de 0,5 l/ha.

Pontos® asigură o combatere excelentă a buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate care apar frecvent toamna 
în culturile de grâu și orz.

Pontos® 

Pontos®

Grupa chimică:

100 g/l 
picolinafen

Piridincarboxamide Oxiacetamide

Inhibarea biosintezei 
carotenoidelor

Inhibă diviziunea și 
creșterea celulelor

Rădăcină și frunze Rădăcină și coleoptil/
hipocotil

240 g/l
flufenacet

Mod de acțiune:

Absorbție prin:

Pontos® (1.0 l/ha)
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Samulastră rapiță (27)

Traista ciobanului (19)

Albăstrița (4)

Iarba vântului (2)

Turița (21)

Coada vulpii (3)

Urzică moartă (7)

Teste câmp: Europa 2011 – 2014, aplicare în preemergență

Mușețel (24)

Firuța (20)

Mac (9)

Muștar sălbatic (1)

Rocoina (12)

Pungulița (10)

Ventrilica (11)

Trei frați pătați (20)
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Produsele pentru protecția plantelor sunt vitale pentru a asigura securitatea alimentară în lume, dar fermierii se 
bazează pe un număr limitat de instrumente împotriva diverșilor agenți patogeni care evoluează în fiecare an. Noi 
metode de protecție a plantelor trebuie dezvoltate, dar este foarte important ca actualele soluții fungicide împotriva 
agenților patogeni să fie eficiente o perioadă cât mai lungă de timp, prin managementul rezistenței. 

Principiul de bază în managementul rezistenței bolilor este utilizarea de fungicide cu moduri de acțiune diferite, 
alternarea substanțelor active și limitarea aplicărilor repetate ale aceleiași substanțe active pe parcursul perioadei de 
vegetație a cerealelor. În caz contrar, agenții patogeni capătă rezistență, iar fungicidele nu mai au aceeași eficacitate 
împotriva bolilor, rezultatul fiind, în final, diminuarea semnificativă a producției.

În contextul dezvoltării rezistenței agenților patogeni la soluțiile fungicide existente pe piață și ca urmare a retragerii 
multor substanțe active fungicide de pe piața din România, BASF lansează tehnologia XR.

Tehnologia XR este soluția BASF pentru protecția completă împotriva agenților patogeni pe întreaga perioadă de 
vegetație a cerealelor. Alege să folosești tehnologia XR pentru a beneficia de puterea celor mai performante molecule, 
Xemium® și Revysol®, în lupta cu bolile, iar producțiile obținute îți vor depăși așteptările.

Revysol® - substanță activă din grupa triazolilor, al cărei 
mod de acțiune constă în întreruperea funcției membranei 
celulare.

Piraclostrobin – parte din grupa chimică a strobilurinelor, 
iar ca mod de acțiune inhibă respirația mitocondrială, 
afectând ciclul III al lui Krebs, oprind astfel, 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 XR 
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. Cu o 
producție mare și de calitate superioară, profitabilitatea 
culturii de cereale este pe măsura așteptărilor tale.

Substanțele active, care până în urmă cu câțiva ani aveau peste 80% eficacitate împotriva septoriozei, au ajuns să 
aibă o eficacitate de sub 50% din cauza formelor de rezistență apărute în ultimii ani. 

O altă problemă întâmpinată de fermieri, care favorizează dezvoltarea rezistenței bolilor, este retragerea multor 
substanțe active de pe piața din România. Începând cu anul 2018, un număr de 8 substanțe active fungicide, folosite 
în special la cereale, au fost retrase. Astfel, soluțiile fermierilor în lupta cu bolile se diminuează și devine extrem de 
importantă alternarea fungicidelor și a substanțelor active rămase pe piață pentru a obține eficacitatea dorită 
împotriva bolilor la cereale.

Managementul rezistenței bolilor la cereale

Tehnologia XR (Xemium® + Revysol®)

Folosind tehnologia XR, 
de la BASF, beneficiezi de:

Dezvoltarea rezistenței bolilor, compromite eficacitatea fungicidelor

1. Xemium® - elementul X al tehnologiei 
XR este molecula inteligentă cu acțiune 
FAST (Formulă 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 rapid la 
agentul patogen țintă. 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 XR 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 excelent 
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 sunt diferite în funcție de momentul de 
vegetație în care se află cultura. Primăvara devreme, 
cel mai frecvent apar făinarea, pătarea reticulară sau 
septorioza, iar mai târziu, la momentul apariției frunzei 
stindard, deja atacă ruginile, ramularia și, din nou, 
septorioza, iar la momentul apariției spicului urmează 
atacul de fuzarioză. Toate aceste boli, dar și multe 
altele, sunt combătute eficient atunci când folosești 
fungicidele BASF care formează tehnologia XR. Dacă 
folosești o tehnologie cu 3 tratamente primăvara, 
folosește și specialistul în combaterea fuzariozei, 
Caramba® 60 SL, ca al treilea tratament, fungicid ce 
poate fi aplicat fără restricții chiar și în timpul înfloritului. 

4. Patru moduri de acțiune diferite. Controlul bolilor 
este îmbunătățit atunci când alternezi mai multe 
substanțe 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 XR combină substanțe active din 4 
grupe chimice:

Xemium® - face parte din grupa chimică SDHI și are ca 
mod de acțiune inhibarea enzimei succinat 
dehidrogenază, din ciclul II al lui Krebs.

Producții mari,
de calitate și

profitabile

Combaterea
tuturor bolilor 

Revysol®Xemium®

4 moduri de
acțiune diferite

Propiconazol
retras în 2019

% eficacitate septorioză (Europa)
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Revystar® Flex
1 pachet = 20 ha

Flexity® Trio
1 pachet = 20 ha

Priaxor® EC
1 litru/ha

Revycare®

1 litru/ha

Varianta XR STAR a tehnologiei XR, pentru combaterea bolilor din culturile de cereale, combină 2 fungicide de top 
pentru protecția completă a culturilor de grâu și orz împotriva bolilor: pachetul fungicid Revystar® Flex, recomandat 
ca aplicare în primul tratament, și fungicidul Priaxor®, recomandat ca aplicare în al doilea tratament. Varianta XR 
STAR combate numerioase boli, precum: făinarea, rugina galbenă, rugina brună, septorioza, arsura frunzelor, 
pătarea reticulară, fuzarioza, etc.

Varianta XR CARE, a tehnologiei XR, combină 2 fungicide noi și eficiente care protejează cerealele de agenții 
patogeni ce apar pe parcursul perioadei de vegetație: pachetul fungicid Flexity® Trio, recomandat ca aplicare în 
primul tratament, și fungicidul Revycare®, recomandat ca aplicare în al doilea tratament. Varianta XR CARE combate 
cele mai frecvente și păgubitoare boli ce apar la cereale: făinarea, septorioza, rugina brună și galbenă, ramularia, 
fuzarioza, pătarea reticulară, arsura frunzelor de orz, etc.  

Folosind XR STAR, beneficiezi de adaptabilitatea și eficacitatea noului triazol Revysol®, în primul tratament, și de 
mobilitatea moleculei Xemium®, în al doilea tratament.

Folosind XR CARE beneficiezi de molecula inteligentă Xemium®, în primul tratament, și de revoluționarul triazol 
Revysol® , în al doilea tratament.

XR STAR oferă o serie de beneficii specifice: XR CARE oferă o serie de beneficii specifice: 

Eficacitate la
temperaturi

începând cu 5°C

Efecte
fiziologice

AgCelence®

Rezistență
la ploaie

Eficacitate
la temperaturi
de peste 25°C

Acțiune rapidă și
de lungă durată

3 substanțe
active într-un

singur tratament

Efecte
fiziologice

AgCelence®

Aplicare în
100 litri apă/ha

Cea mai bună
combatere a
septoriozei

Efect curativ
de excepție

XR STAR XR  CARE                                                                                                                             

XR STAR XR CARE

XR STAR XR CAREPriaxor® EC Revycare®Revystar® Flex Flexity® Trio
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Revyona® – Noul fungicid din grupa triazolilor cu eficacitate excelentă pentru noi standarde de calitate

Revyona® conține Revysol® și este cel mai nou membru 
al familiei de substanțe fungicide dezvoltate de BASF. 
Revysol® este o substanță activă inovatoare, din grupa 
chimică a triazolilor. Revysol® este primul izopropanol – 
azol descoperit, cu o moleculă chimică unică, ce oferă 
un control de excepție asupra bolilor la pomi fructiferi și 
viță de vie, având o selectivitate foarte bună indiferent de 
condițiile climatice întâlnite, dar și un profil toxicologic 
favorabil.

De ce funcționează Revysol® atât de bine chiar și în 
cazul populațiilor cu mutații ale locului țintă?

Revysol® are o afinitate de legare foarte puternică la 
enzima țintă.

De asemenea, Revysol® are o flexibilitate structurală 
ridicată, datorită  structurii de izopropanol.

Această unitate de izopropanol permite moleculei să 
formeze cu ușurință conformații flexibile și să se adapteze 
la forma de legare a enzimei fungice.

Molecula Revysol® este foarte flexibilă și își schimbă 
conformația în funcție de agentul patogen întâlnit, 
crescând eficacitatea împotriva bolilor, pe când forma 
moleculară a unui triazol convențional rămâne 
neschimbată.

Când Revysol® se apropie de locul activ al enzimei C14-
demetilaza, trece la forma legată, care seamănă cu un 
“cârlig flexibil” - rezultând proprietăți cu o legare 
puternică, chiar și când s-au dezvoltat mutații ale locului 
țintă - dezvoltând rezistență, de exemplu în cazul făinării 
la vița de vie.

În membrana celulară a ciupercilor, enzima C14-
Demetilaza joacă un rol important în producția de 
ergosterol, necesar pentru structura și funcționarea 
membranei.

Revysol® avansează foarte rapid la locul producției de 
ergosterol și blochează enzima C14-demetilaza extrem 
de eficient, astfel producția de ergosterol este oprită. În 
consecință, noile membrane structurale nu mai pot fi 
produse, urmând ca în membrană să apară fisuri. Hifele 
se deteriorează, iar ciuperca moare.

Substanța activă a produsului Revyona® - Revysol®, inhibă enzima C14-Demetilaza și, astfel, producția de ergosterol 
este oprită în celula agentului patogen. Acest lucru duce la distrugerea membranei celulare și, în consecință, ciuperca 
moare. Datorită modului de acțiune, ciuperca este combătută atât la suprafața plantei (acțiune preventivă), cât și în 
interiorul plantei, în timpul pătrunderii și creșterii miceliului (acțiune curativă).

Modul de acțiune 
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6-triazol convențional 4;
7-triazol convențional 5;
8-triazol convențional 6;
9-triazol convențional 7;
10-triazol convențional 8;

*Teste BASF 2021 Germania

• Revyona® este eficient împotriva făinării la vița de vie (Uncinula necator)

În testele efectuate, Revyona® oferă cea mai sigură eficacitate, superioară celor mai puternice produse pe bază de 
triazoli convenționali.

Eficacitatea împotriva făinării pe ciorchini la vița de vie comparativ cu alte produse 

• Revyona® controlează eficient putregaiul negru la vița de vie (Guignardia bidwellii)
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• Revyona® controlează în mod fiabil rapănul mărului (Venturia inaequalis) pe fructe
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*Teste BASF 2021 Germania

• Revyona® controlează în mod fiabil rapănul mărului (Venturia inaequalis) pe frunze
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• Revyona® în controlul moniliozei la sâmburoase (Monilinia fructigena) pe fructe
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• Revyona® oferă proprietăți deosebite, atât preventive, cât și curative

Testele de mai jos au fost efectuate în condiții de aplicare preventive și curative, comparativ cu triazoli convenționali. 
Pentru ca rezultatele să fie cât mai eficiente, recomandarea este ca tratamentele să se aplice preventiv.

A. Eficacitate împotriva făinării la vița de vie - condiții preventive (pe ciorchini)

B.Eficacitate împotriva făinării la vița de vie - condiții curative (pe ciorchini)

*Teste BASF 2021 Germania

*Teste BASF 2021 Germania
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• Revyona® este bine protejat la degradarea cu radiațiile UV

Revyona® comparativ cu triazoli convenționali (test – ore expunere)
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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 

Substanțe active

suspensie concentrată – formulare gata de utilizare

10 g/l boscalid + 5 g/l piraclostrobin

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®.

Există o amenințare serioasă 
pentru plantația ta.

Bolile lemnului pot infecta vița de vie 
imediat după executarea lucrărilor 
de tăiere!

Bolile lemnului pot avea efecte imprevizibile și devastatoare în plantația de viță 
de vie.

Tessior®

când și cum
să îl aplici?

Tessior®: Fungicid Echipament de
aplicare

Sistemul Tessior®: 
Fungicid și echipament 

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

Zetanil® - marcă înregistrată a companiei SIPCAM OXON S.P.A.

Substanțe active: 330 g/kg cimoxanil + 330 g/kg zoxamid

Acțiune de contact

Efect preventiv

Inhibă diviziunea celulară

Risc redus de
dezvoltare a
rezistenței

Acțiune de contact și 
local sistemică

Efect preventiv și 
curativ

Zoxamid Cimoxanil

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

Mana la cartof

Mana viței de vie

Mana la tomate

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

31



32 33|  Agricultural Solutions

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.

Tehnologia de reducere a scuturării

TEHNOLOGIA
DE REDUCERE

A SCUTURĂRII

22

Momentul
recoltării
devine
elastic

Recoltare
flexibilă

și comodă Protejarea
recoltei

de vreme
nefavorabilă

Producții
mai mari

Calitate
mai bună a
boabelor

Reduce
presiunea

samulastrei

Management
mai bun
al culturii

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

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


