Adexar Plus
®

s účinnou látkou XEMIUM

®

Síla, na kterou
se mohu spolehnout

...jako na šálek silné kávy,
která mi dodá sílu na celý den

Adexar Plus
®

s účinnou látkou XEMIUM

®

Nejnovější revoluční fungicid BASF
Adexar Plus obsahuje kromě známých účinných látek epoxiconazole a
pyraclostrobin také účinnou látku Xemium - inovativní účinnou látku typu
karboxamidu patřící do skupiny SDHI. Xemium má neobvyklou chemickou
strukturu s výjimečnými vlastnostmi - vynikající mobilita a velmi vysoká úroveň
kontroly houbových chorob.
®

®

Základem výjimečné kontroly
houbových chorob je pyrazolová
vazebná skupina.

Speciální
struktura
klíčem
k účinnosti

Trifluoro-bifenyl zodpovídá
za vynikající mobilitu
v rostlině.

Tato mobilita spolu s rychlým vstřebáváním a distribucí uvnitř rostliny vytváří podmínky pro účinnou kontrolu
houbových chorob. Jakmile se Xemium vstřebá do rostlinných pletiv, zajišťuje nejen velice rychlou a spolehlivou kontrolu existujících infekcí (kurativně), ale také spolehlivou preventivní ochranu celé obilniny. Kombinace mobility a vynikajícího účinku proti všem významným houbovým chorobám dělá z Xemia výjimečnou
látku typu karboxamidu II. generace.
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Jedinečná mobilita v rostlině
Aby mohl fungicid plně rozvinout svůj funkční potenciál, musí být rostlinou vstřebán a dopraven
do místa infekce. Musí přitom proniknout voskovou vrstvou na povrchu listu a četnými buněčnými
membránami. Následně musí být účinná látka transportována cévami rostliny a distribuována uvnitř
buněk. Aby bylo možné co nejlépe vyhovět těmto požadavkům, je zapotřebí nejprve dobrá rozpustnost v tucích (penetrace voskové vrstvy a buněčných membrán) a poté dobrá rozpustnost ve vodě
(transport cévami rostliny a distribuce uvnitř buněk).
Speciálně navržená struktura molekuly Xemia a její vlastnosti těmto požadavkům ve velké míře vyhovují. Lze je shrnout pod pojmem „mobilita“.
Pro Xemium je charakteristický “efekt chameleona”, který vysvětluje mimořádnou mobilitu této účinné
látky. Díky tomuto efektu má Xemium schopnost přizpůsobit prostorové uspořádání molekuly jejímu
okolí podle toho, zda je vyžadována větší rozpustnost ve vodě, nebo větší rozpustnost v tucích. Rozpustnost v tucích umožňuje maximální prostupnost membránami, zatímco rozpustnost ve vodě umožňuje rychlý transport v rostlině.
Kromě optimálního vstřebávání a distribuce je molekula Xemia také vysoce mobilní ve struktuře houby.
To je klíčem k optimálnímu kurativnímu účinku a k maximální ochraně obilniny před další infekcí.

Jedinečná
mobilita!
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Vynikající rozpustnost
Zvýšená rozpustnost v tucích vede k optimální
absorpci účinné látky díky rychlému pronikání
voskovou vrstvou a buněčnými membránami.

Vyšší rozpustnost ve vodě vede k systémové distribuci účinné látky
díky rychlému transportu v cévách a také dobré distribuci uvnitř buněk.
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Výjimečná kontrola chorob a dlouhodobá ochrana
Léčebný (kurativní) účinek Xemia je podstatně zvyšován jeho vynikající mobilitou. Látka se může velice rychle
dostat do infikované části rostliny a okamžitě zastavit infekci. Xemium je účinné proti všem vývojovým stadiím
houby jak na povrchu rostlin, tak uvnitř rostlinných pletiv a rovněž proti houbovým patogenům usazeným již
v hlubších vrstvách rostlinného pletiva. Dále Xemium inhibuje sporulaci, a tím omezuje reprodukci patogenní
houby. To je rozhodující první krok ke zdraví a vitalitě rostliny.

Vynikající kontrola houby Septoria tritici (braničnatka pšeničná) ve všech vývojových stadiích
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Klíčení spór
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Penetrace

Preventivní účinek
v důsledku ukládání účinné látky na povrchu listů
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Latentní mycelium
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Tvorba pyknidií
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Dni

Uvolňování spor

Kurativní účinek
v důsledku vynikající mobility

Růst mycélia braničnatky na listu
(mikroskopický snímek)
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Kurativní účinek v důsledku vynikající mobility

Xemium

®

standard
SDHI 1

standard
SDHI 2

standard
SDHI 3

spodní
část listů

část listů ošetřená
fungicidem

akropetální transport
účinné látky

Díky systémové distribuci v obilnině zajišťuje Xemium rovněž spolehlivou ochranu částí rostliny, které
nebyly přímo zasaženy fungicidním postřikem. Týká se to i těch částí rostliny, které ještě rostou. Xemium
tak představuje kombinaci velice rychlé kontroly patogenu s komplexní preventivní ochranou celé obilniny.
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Dlouhodobá ochrana
Kromě rychlé a spolehlivé eliminace houbové choroby je důležité, aby plodina zůstala zdravá a vitální co
nejdéle. Xemium to zajišťuje svojí dlouhodobou účinností. Významnou úlohu při tom hraje vytvoření úložiště účinné látky na listech. Poté co postřik zaschne, vytvoří Xemium na povrchu listů krystalky účinné látky,
které se svými paprsčitými výběžky zavrtají do voskové vrstvy a molekulu ukotví, takže ani kapky deště
nemohou krystalky smýt nebo přemístit. Tyto „kotvy“ na spodní straně krystalů umožňují velmi rovnoměrný
kontakt Xemia s rostlinou bez ohledu na povětrnostní podmínky. Tímto způsobem je zajištěna dlouhodobá
ochrana obilniny.

„Zásoby“ účinné látky v podobě krystalů na povrchu listu.
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Vrchní epidermis
Xemium
po aplikaci

Až o 4 týdny
delší ochrana
oproti jiným
přípravkům

Spodní epidermis
Palisádové buňky
Floém
Xylém

Uložení Adexaru Plus ve voskové vrstvě na povrchu listů jako „zásobárna“ účinné látky
Distribuce Xemia v listech pšenice v %
100

Povrchové
uložiště krystalů

80

60

Dlouhodobá dostupnost
pro preventivní účinek
a průběžné zásobování

Uložená účinná
látka absorbovaná
ve voskové vrstvě

40

20
Základ systémové distribuce a kurativního účinku
0
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Rychlé vstřebávání
do rostlinného pletiva

Adexar Plus - ochrana obilnin s benefity AgCelence
®

®

AgCelence je mezníkem nové éry fungicidů BASF. AgCelence
představuje spojení dvou koncepcí - zemědělství (agriculture)
a dokonalosti (excellence) - v zájmu univerzální úspěšnosti. Benefity
AgCelence určují nové standardy, které přesahují rámec běžné
ochrany plodin a jejichž důsledkem jsou vyšší výnosy, lépe
zpeněžitelná kvalita, zvýšená efektivita výroby a větší odolnost
vůči stresu. Tyto výhody se nezakládají pouze na silném
fungicidním účinku, ale také na dalších fyziologických
efektech, které zlepšují zdraví a vitalitu plodin.

Díky efektu
AgCelence…

Díky efektu
AgCelence…

Díky efektu AgCelence…

Získáte vyšší
efektivitu
výroby

Získáte lépe
zpeněžitelnou
kvalitu

Budou vaše rostliny
vitálnější a odolnější vůči
stresovým faktorům

Díky efektu AgCelence…
Získáte vyšší výnosy

S projektem AgCelence jsme vyvinuli
řešení, které dodává přidanou hodnotu
prostřednictvím celé řady benefitů,
překračujících rámec stávající ochrany plodin.
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Zvýšená vitalita rostliny na poli
Omezení poškození slunečním zářením

Větší listová plocha
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Lepší příjem dusíku

Omezení tvorby etylénu

Lepší stabilita stébla

Lepší využití vody

Lepší podmínky pro růst díky větší ploše zelených listů
Větší plocha zelených listů je viditelnou známkou toho, že zdravé plodiny využívají svoji energii k tvorbě vysokého výnosu, místo aby jí plýtvaly na boj proti chorobám. Pro výnos zrna jsou zvláště důležité horní tři listy.
Adexar Plus viditelně zaručuje větší zelenou listovou plochu než běžné přípravky na trhu. Zásluhu na tom mají
skvěle vyvážené vlastnosti látek Xemium a F 500 podpořené silnou azolovou bází epoxiconazolu. Testy prokázaly významně větší a déle zachovanou zelenou plochu listů,, která je jasným indikátorem dobrého výnosu zrna.
®

®

Prevence poškození slunečním zářením - silný důkaz fyziologických účinků
Ošetření porostů obilnin Adexarem Plus prokázalo výjimečnou schopnost prevence rozvoje fyziologických
příznaků skvrnitosti listů, nazývané také sluneční úžeh. Řada nezávislých expertů považuje ochranu před
slunečním úžehem za hlavní kritérium pro posouzení fyziologických účinků přípravků.

Adexar Plus - vynikající ochrana proti poškození slunečním úžehem
% poškození slunečním úžehem 36–49 dnů po aplikaci
30
30
25
20
15
10
9
5
3
0
Neošetřeno

Adexar Plus
1,5 l/ha

Standard
1,25/1,75 l/ha

Neošetřeno

Adexar Plus

Polní testy, IE, FR, BE 2009 (n = 7);
1 aplikace BBCH 37–39
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Efektivnější využívání přírodních zdrojů,
jako je voda a dusík

Snížení stresu způsobeného suchem díky F 500

Voda a minerální látky jsou kromě slunečního záření nutnými předpoklady pro optimální růst a vývoj obilnin. Klimatické
změny a rostoucí ceny hnojiv na komoditních trzích způsobují, že se zajištění těchto dvou zdrojů stává stále větším problémem.
Kořeny přijímají vodu z půdy a dopravují ji do listů. Pokud je
v půdě vody nedostatek, snižuje se vstřebávání vody a její
transpirace listy. Tento nedostatek vody má za následek zvýšený stres rostliny. Odpovídající zásobení vodou významně
ovlivňuje tvorbu zrna. Adexar Plus snižuje míru transpirace
rostliny, v důsledku čehož se snižuje spotřeba vody. Obilniny potřebují méně vody k vyprodukování jednoho kilogramu
zrna. Díky tomu, že je umožněno efektivnější využívání vody,
která je k dispozici, se obilniny dokážou lépe vypořádat s nižším zásobením vodou.

°C
–
29
–
28
–
27
–
26
–
25
–
24

Neošetřeno

F 500

Termografický snímek: Vysoká teplota je známkou stresu rostlin

Lepší vitalita
rostlin!
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Lepší a spolehlivější dozrávání obilnin
Lámavost a poléhavost je také známým problémem, který ovlivňuje výsledky sklizně obilnin. Je prokázáno,
že ošetření Adexarem Plus zlepšuje pevnost stébel tím, že se zvětšuje jejich tloušťka.
Bylo pozorováno výrazné omezení lámavosti a/nebo poléhavosti, umožňující snadnější sklizeň a vyšší výnosy.
Omezení poléhavosti díky silnějším stéblům

Průměrná tloušťka stébel (mm)
4.2

90 % neošetřených porostů
s polehlými/lámavými stébly.
Žádná poléhavá/lámavá stébla
na polích ošetřených Xemiem.

3.7
3.2
2.7
2.2

Kolénka 5

1.7

Kolénka 4

1.2

Kolénka 3

0.7

Kolénka 2

0.2

Kolénka 1

-0.3
Neošetřeno

Adexar Plus

Ozimý ječmen ‘Ketos’, aplikace BBCH 39

Viditelné omezení poléhavosti

Viditelně
pevnější stébla
a omezení
poléhavosti!
Neošetřeno

Adexar Plus
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Adexar Plus - fungicid pro nejvyšší výnosy!
®

Adexar Plus je dokonalý fungicidní pomocník na poli, který kombinuje komplexní preventivní a kurativní kontrolu
chorob s vedlejšími fyziologickými účinky na vitalitu rostlin. Plodiny jsou odolnější vůči vnějším stresovým faktorům
a dávají vyšší výnosy a kvalitní produkci.

V podmínkách napadení houb. chorobami

Při absenci houbových chorob

Výnosy (q/ha)

Výnosy (q/ha)

110

110

105.9
100.7

100

100
94.3

90

90
84.0

80

80

60

60

50

Kontrola

Adexar Plus

Standard

Ozimá pšenice, polní pokusy, Evropa (n=6); jedna aplikace BBCH 37–69

50

Kontrola

Adexar Plus

Standard

Pšenice, polní pokusy, Evropa (n=17); 1–2 aplikace BBCH 37–69

Nejvyšší výnos
nejlepší kvality!
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81.0

78.9

Adexar Plus - doporučení pro aplikaci v pšenici
®

Adexar Plus
1,25 l/ha
®

Osiris
1,5 l/ha
®

Adexar Plus
1,5 l/ha
®

T1

T2

T3

T4

Adexar Plus - doporučení pro aplikaci v ječmeni
®

Adexar Plus
1,0 l/ha
®

Osiris
1,5 l/ha
®

Adexar Plus
1,25 l/ha
®

T1

T2

T3

T4
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Profil produktu
Druh přípravku
Účinné látky

Formulace
Doporučená dávka
Plodiny
Termín aplikace
Spektrum účinnosti

fungicid do obilnin
42 g/l Xemium (fluxapyroxad), 67 g/l pyraclostrobin;
42 g/l epoxiconazol
EC (emulzní koncentrát)
1–1,5 l/ha
pšenice ozimá a jarní, ječmen ozimý a jarní, žito, tritikale
BBCH 30–49
všechny významné houbové choroby obilnin

Přednosti Adexaru Plus:
Mimořádně dlouhodobá ochrana a výjimečná mobilita v rostlině
l Vitální rostliny odolné stresovým faktorům
l Vysoké výnosy a kvalita produkce
l

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně.
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Tento materiál má pouze informativní charakter.
Respektujte varovné věty a symboly uvedené v označení.

BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
www.agro.basf.cz

