Priaxor Power Pack veikimo spektras
®

Priaxor

®

Daugiau negu fungicidas
su Xemium
®

Lapų septoriozė

Lapų ir varpų
septoriozė

Kviečių dryžligė

Stiebalūžė

Rudosios rūdys

Geltonosios rūdys

Miltligė

Priaxor – pelningiausia investicija Jūsų kviečiams
®

Derlius ir pelnas žieminiuose kviečiuose su Priaxor®
AAU 2018, Flakkebjerg (n=1), Danija. Bandymo ID 18344-1.
Derlius kontrolėje 8,43 t/ha (lietinta). Veislė: Skagen
Derliaus priedas (t/ha)
2

Pelnas iš derliaus priedo (Eur/ha)
Kviečių kaina 180 Eur/t
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T1 1,6 triazolas
T2 0,75 SDHI
fungicidas

T1 0,8 triazolas
T2 0,75 SDHI
fungicidas

T1 0,75 Tango® Super
T2 0,75 Priaxor® +
0,5 Juventus®

T1 0,75 Tango® Super
T2 0,75 Priaxor® +
0,3 Duet® Ultra

T1 0,75 Tango® Super
T2 0,75 Priaxor® +
0,5 Juventus®

T1 0,75 Tango® Super
T2 0,75 Priaxor® +
0,3 Duet® Ultra

Žieminių kviečių apsauga
Septoriozė
Rūdys
Kviečių dryžligė
Stiebalūžė (BBCH 30–32)
Miltligė

* Duett® Ultra,
Tango® Super
Juventus® 90

Priaxor®
+ triazolas*

Priaxor® Power pack
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Tavo žalias pergalės laukas

Naujiena

Priaxor

®

Priaxor® – visoje normoje beveik du fungicidai

Veikliosios medžiagos
Priaxor® yra naujausias BASF fungicidas. Jo sudėtyje yra Xemium®.
Xemium® arba fluksapiroksadas yra stipriausia SDHI cheminės grupės
veiklioji medžiaga.
Į Priaxor® sudėtį taip pat įeina stipriausias strobilurinas – piraklo
strobinas.
Priaxor® produkto forma, sukurta pagal pažangiausias technologijas,
užtikrina optimalų padengimą, įsisavinimą bei atsparumą lietui.
Priaxor® ne tik labai gerai apsaugo javus nuo ligų, bet taip pat padidina augalų atsparumą stresui ir skatina fotosintezę. Tai daugiau nei tik
apsauga nuo ligų!

AgCelence® efektas
Šį efektą turi fungicidai, kurių sudėtyje yra piraklostrobino.
AgCelence® efektas vegetacijos metu padeda pasėliams ilgiau išlikti žaliems, pagerina fotosintezės procesus, sumažina streso hormono etileno kiekį augale.
Jis taip pat skatina ilgesnių ir stipresnių augalo šaknų
susidarymą, didina jų masę. Todėl augalai geriau įsi-

Pagrindiniai Priaxor® privalumai

„

•
•
•
•
•

Platus veikimo spektras nuo pagrindinių javų ligų
Itin stiprus gydomasis veikimas ir ilgalaikė apsauga
Padidina atsparumą stresui ir skatina fotosintezę – AgCelence® efektas
Visoje normoje beveik 2 fungicidai
Pelningiausia investicija Jūsų kviečiams

savina vandenį ir maistines medžiagas. Tai yra svarbu
sausros metu, kai vanduo būna gilesniuose dirvožemio sluoksniuose.
AgCelence® efektas gali padidinti derlių net kai nėra
ligų požymių. Tai užtikrina didesnį derlių ir geresnę jo
kokybę.
Todėl Priaxor® yra daugiau negu fungicidas.

Priaxor® yra daugiau negu fungicidas!

Gintas Kriščiūnas, ūkininkas, Šiaulių raj.
Man buvo suteikta galimybė išbandyti naują BASF
produktą – fungicidą Priaxor®. Panaudojus Priaxor®,
kviečių lapai išliko žalesni gerokai ilgiau, nei panaudojus kitus produktus.

90% Xemium® normos
90% piraklostrobino normos
viso

180%

Priaxor® naudojimo rekomendacijos

Curbatur

Sumažina
nudegimus
nuo saulės

Sumažina
streso hormono
etileno kiekį

Violeta Anisimovienė, agronomė, Saločių ŽŪB, Pasvalio raj.

„

1,5 l/ha Priaxor® sudėtyje yra:

Norma yra 0,75–1,5 l/ha.
Registruotas naudoti visiems javams nuo septoriozių, rūdžių, kviečių dryžligės, stiebalūžės, miežių dryžligių, rinchosporiozės, ramularijos.
Žieminiams kviečiams rekomenduojame naudoti maišant su triazolų grupės fungicidais Duett® Ultra, Tango®
Super, Juventus®, Curbatur®1 ir kt. Tai apsaugos nuo ligų atsparumo išsivystymo fungicidams (FRAC rekomendacija).
®1

Ūkininkų atsiliepimai
Naudojau Priaxor®, nes jo platus veikimo spektras nuo
daugelio ligų, tokių kaip kviečių dryžligė, lapų septoriozė,
stiebalūžė, miltligė. Nemačiau jokių ligos požymių, naudojau profilaktiškai ir likau patenkinta, nes gavau didesnį
derliaus priedą lyginant su kitomis mano naudotomis purškimo technologijomis kviečiuose.

Dauguma BASF fungicidų išsiskiria didele veikliųjų medžiagų koncentracija. Tą patį galima pasakyti ir apie
Priaxor®. Jo visoje normoje yra 90% Xemium® ir 90%
piraklostrobino. Tai reiškia, kad ir mažesnės jo normos
užtikrins patikimą apsaugą nuo ligų.

Didesnis
žalių lapų
paviršius

Geresnis azoto
įsisavinimas

Sustiprina
šiaudus

Geresnis vandens
panaudojimas

– Bayer CropScience prekės ženklas

Priaxor Power Pack
®

Priaxor® Power Pack pakuotė sudaryta iš dviejų fungicidų: Priaxor® ir Curbatur®1. Abu fungicidai naudojami mišinyje. Trijų veikliųjų medžiagų mišinys užtikrina labai platų
veikimo spektrą ir apsaugo nuo atsparumo išsivystymo.
Curbatur®1 sudėtyje esanti veiklioji medžiaga protiokonazolas priklauso triazolų grupei. Curbatur®1 yra ilgai
veikiantis sisteminis fungicidas, turintis apsauginį ir gydomąjį poveikį. Jis veikia nuo kviečių dryžligės, lapų septoriozės, tinkliškosios dryžligės, varpų fuzariozės, miltligės, rinchosporiozės.
Curbatur®1 sustiprina fungicido Priaxor® poveikį nuo stie
balūžės, kviečių dryžligės ir kt. ligų.
Priaxor® Power Pack pakuotė skirta 10–12 ha plotui.

Veikliosios Priaxor®
medžiagos:

fluksapiroksadas 75,0 g/l
piraklostrobinas 150,0 g/l

Curbatur®1
Pakuotė:

protiokonazolas 250 g/l

5 l Priaxor + 5 l Curbatur®1
®

