Kāpēc izvēlēties Priaxor®?
Papildus lieliskai
slimību ierobežošanai,
Priaxor® pozitīvi
stimulē fizioloģiskos
procesus augā,
palielina augu izturību
pret nelabvēlīgiem
laikapstākļiem, veicina
slāpekļa mēslojuma
izmantošanu un uzlabo
ražību.

n

Priaxor

Elastīgs lietošanas laiks

Priaxor ® var tik lietots, sākot no graudaugu cerošanas stadijas vidus (AS 25)
līdz pat ziedēšanas stadijas beigām (AS 69). Tāpēc Priaxor ® ir lieliska izvēle
gan T1, gan T2 fungicīdu smidzinājumā vai abās fungicīdu lietošanas reizēs.
n

Vairāk nekā fungicīds

Lieliska tvertnes maisījumu saderība

Priaxor ® ir iespējams lietot tvertnes maisījumos ar visiem nozīmīgākajiem
augu aizsardzības līdzekļiem, tā ļaujot audzētājam samazināt rezistences veidošanās risku.
n

®

ar Xemium®

Devas variēšana

Priaxor ® devas ir iespējams elastīgi pielāgot, atkarībā no slimību izplatības
apstākļiem. Tas nodrošina iespēju optimizēt ieguldījumus fungicīdu programmā un plānot finanses.
n

Viens fungicīds visiem graudaugiem

Priaxor® raksturojums:
Darbīgās vielas:

fluksapiroksāds (Xemium) 75 g/l, piraklostrobīns 150 g/l

Formulācija:

emulsijas koncentrāts

Reģistrētā deva:

0.75 – 1.5 l/ha, vienā vai dalītā apstrādē
Kviešu sējumos Priaxor ® vienmēr lietot kopā ar fungicīdiem, kuru darbīgā viela pieder azolu grupai.

Lietošanas ieteikumi
Viena fungicīda
apstrādes gadījumā
Divu fungicīdu
apstrādes gadījumā

Priaxor® + azols*
Priaxor® + azols*

*Priaxor® Power Pack
komplektā ir
protiokonazols

Priaxor® + azols*

Kvieši
Viena fungicīda
apstrādes gadījumā
Divu fungicīdu
apstrādes gadījumā

Priaxor®
Priaxor®

Priaxor®

Mieži

Lietojiet augu aizsardzības līdzekli atbilstīgi drošības prasībām. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un informāciju par līdzekli.
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Iegūsti
vairāk vairāk
Iegūsti

Esi uzvarētājs savā laukā!
Iegūsti vairāk

Iegūsti vairāk

Priaxor – vairāk nekā fungicīds!
®
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Spēcīga aizsardzība pret visām
nozīmīgākajām slimībām
Palielina augu izturību pret stresu
Aizkavē auga novecošanos, veicinot
ražas pieaugumu

n
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Izcila lietus noturība
Ātrāka iedarbība
Elastīgs lietošanas laiks

AgCelence efekts

Augstākā efektivitāte
pret visām nozīmīgākajām graudaugu slimībām

Fungicīdam Priaxor® piemīt visizteiktākās AgCelence® īpašības
no visiem BASF fungicīdiem. To nodrošina fizioloģiskais efekts no
Xemium® un piraklostrobīna.
AgCelence® efekts rezultējas augstākās ražās, labākos ražas kvalitātes
rādītājos, pieaugošā ražošanas efektivitātē un labākā augu stresa noturībā.

Priaxor ® iezīmē jaunus, augstus standartus slimību ierobežošanā graudaugos. Piraklostrobīns un Xemium® papildina
viens otru un perfekti sader kopā. Piraklostrobīns iedarbojas galvenokārt aizsargājoši, savukārt Xemium® ir izteikta
ārstējoša iedarbība. Lieliska ārstējošā iedarbība kombinācijā ar ļoti intensīvu (augstu) aizsardzības efektu un abu darbīgo
vielu ātru iedarbību nodrošina optimālu augu aizsardzību.

®

Priaxor ® ievieš jaunu standartu graudaugu aizsardzībā pret slimībām. Tā pamatā ir vismodernāko darbīgo vielu savienojums – piraklostrobīns kombinācijā ar Xemium® (fluksopiroksāds), kas nodrošina ne tikai izcilu slimību ierobežošanu, bet
arī veselīgākus augus un augstākas ražas.

Strauja uzņemšana un izcila izplatīšanās visās auga daļās
Xemium® izteiktais kustīgums ļauj tā molekulām piemēroties dažādiem vides apstākļiem. Augsta šķīdība ūdenī vai
lipīdos padara iespējamu darbīgās vielas vieglu iekļūšanu
lapu vaska kārtā un pārvietošanos ar auga sulu uz inficētajām vietām. Tas veicina Xemium® nonākšanu arī tajās auga

Etilēna
izdalīšanās
samazināšana

Aizsardzība
pret karstuma
stresu

Kviešu lapu
pelēkplankumainība
(Septoria tritici)

Kviešu plēkšņu
plankumainība
(Septoria nodorum)

Kviešu dzeltenplankumainība (Pyrenophora tritici-repentis)

Graudzāļu
dzeltenā rūsa
(Puccinia striiformis)

Graudzāļu brūnā rūsa
(Puccinia recondita)

Stiebru lūšana
(Pseudocercosporella
herpotrichoides)

Miežu lapu
tīklplankumainība
(Pyrenophora teres)

Stiebrzāļu gredzenplankumainība (Rhynchosporium secalis)

Pundurrūsa (Puccinia
hordei)

Ramulārija
(Ramularia collo-cygni)

daļās, kur smidzinājums apstrādes laikā nav nokļuvis, nodrošinot īpaši garu aizsardzības periodu.
Turklāt Xemium® molekula ir arī kustīga un mobila patogēno
sēņu struktūrās. Šī ir galvenā īpašība, kas nodrošina Priaxor®
efektīvu ārstējošo iedarbību un graudaugu aizsardzību.

Lielāka
zaļo lapu
virsma

Izturīgāki
salmi

Priaxor® Power Pack
Priaxor® formulācija uzlabo Xemium® uzņemšanu!

Uzlabota
slāpekļa
uzņemšana

Efektīvāka
ūdens
izmantošana

Unikāla 3 darbīgo vielu kombinācija, kas garantē vēl spēcīgāku aizsardzību un novērš rezistences veidošanos.
Priaxor ® Power Pack iepakojums sastāv no diviem fungicīdiem: Priaxor ® un Curbatur ®2. Curbatur ®2 uzlabo fungicīda Priaxor ® iedarbību uz miltrasu un dzeltenplankumainību un nodrošina FRAC pretrezistences vadlīniju ievērošanu.
Darbīgās vielas:

Rezultāts – spēcīga aizsardzība un augstākas ražas
Spēcīga lietus noturība
Pēc Priaxor® smidzinājuma sējumā uz lapas virsmas izveidojas Xemium® kristāli. Šie kristāli spēj integrēties lapas vaska slānī, ieenkurojot produkta molekulas, tā, ka lietus piles

7.8

nespēj tos noskalot vai pārvietot. Rezultāts – graudaugu ilgtermiņa aizsardzība neatkarīgi no laikapstākļiem!

Ziemas kviešu raža, t/ha, LLU mps Pēterlauki, 2018. gads. Vidējie rādītāji no 3 šķirnēm izteikta sausuma
apstākļos pie zemas slimību izplatības.
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+0.64 t/ha
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+0.42 t/ha
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kontrole
kontrole

1

Priaxor ® 0.5
Priaxor®
0.5l/ha
l/ha++
Tilt
0.25 l/ha;
l/ha;
Tilt®10.25
Viverda® 1.25
1.25 l/ha
Viverda
l/ha

- Tilt® ir Syngenta reģistrētā tirdzniecības preču zīme

®
Priaxor
0.50.5
l/hal/ha
+ Tilt
0.25
l/ha;
Priaxor®
+®1Tilt
0.25
l/ha;
®
Priaxor
0.75
l/hal/ha
+ +
Priaxor®
0.75
®
Tango
0.50.5
l/hal/ha
TangoSuper
Super

Priaxor ®
		
Curbatur ®2
Iepakojums: 5 l
2

fluksapiroksāds 75,0 g/l
piraklostrobīns 150,0 g/l
protiokonazols 250 g/l
Priaxor ® + 5 l Curbatur ®2

- Curbatur ® ir Bayer CropScience reģistrēta tirdzniecības preču zīme

Priaxor ® Power Pack iepakojums ir paredzēts 10-12 ha apstrādei.

