
Sercadis®

Τόσο ευέλικτο, όσο χρειάζεστε

• Νέας γενιάς καρβοξαμίδιο Xemium®
• Αποτελεσματικός και υψηλής διάρκειας έλεγχος του φουζικλαδίου, του ωιδίου και του στεμφυλίου
• Με εξαιρετικά χαμηλή δόση ανά στρέμμα



Το Sercadis® περιέχει το κορυφαίο μόριο της χημικής ομάδας των καρβοξαμιδίων, το Xemium®. Το Xemium® δρα 
διακόπτοντας την παροχή ενέργειας στους φυτοπαθογόνους μύκητες. Πιο συγκεκριμένα, το Xemium® διακόπτει 
την κανονική λειτουργία της ηλεκτρικής αφυδρογονάσης, γνωστής ως σύμπλοκο II της αναπνευστικής αλυσίδας 
των μυκήτων.

Τα χαρακτηριστικά του Xemium®

Το Sercadis® προσφέρει εξαιρετική αποτελεσματικότητα σε πολύ χαμηλές δόσεις λόγω της υψηλής κινητικότητας 
του Xemium®. Για τον αποτελεσματικό έλεγχο των ασθενειών, το Xemium® πρέπει να φτάσει στον φυτοπαθογόνο 
μύκητα το συντομότερο δυνατόν. Αυτό αποτελεί πρόκληση για οποιαδήποτε φυτοπροστατευτικό προϊόν, 
για 2 λόγους: 

• ένα σκληρό εξωτερικό κέλυφος περιβάλλει τα κύτταρα του μύκητα και
• ο στόχος βρίσκεται βαθιά στο εσωτερικό των μιτοχονδρίων του παθογόνου.

Το Xemium® έχει μοναδικά χαρακτηριστικά λόγω της ικανότητάς του να μετακινείται τόσο σε λιπόφιλα όσο και 
σε υδρόφιλα περιβάλλοντα των κυτταρικών μεμβρανών των μυκήτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Xemium® 
να είναι ικανό να φθάσει και να μπλοκάρει το στόχο γρηγορότερα και δραστικότερα από οποιοδήποτε άλλο 
ανταγωνιστικό προϊόν.

Υδρόφιλο
Σημαντικό για την κίνηση εντός των

κυτταρικών τοιχωμάτων και των αγγείων 

Λιπόφιλο
Σημαντικό για την κίνηση στην κηρώδη

επιφάνεια του φύλλου και τις μεμβράνες 



Τι κάνει το Xemium® μοναδικό

Sercadis®

H δράση του Xemium® στην επιφάνεια του φύλλου, σε συνδυασμό με τη μοναδική του κινητικότητα, προσφέρουν 
ολοκληρωμένη προστασία.

++++ = υψηλή δράση / άριστο        +++= πολύ καλό        ++ = καλό        += χαμηλή δράση         0 = μηδενική δράση

Η μοναδική κινητικότητα του Xemium®
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Σχηματισμός των κρυσταλλικών ακίδων
οι οποίες προσκολλώνται σταθερά στην

κηρώδη επιφάνεια των φύλλων

Η βροχή και η υγρασία επανενεργοποιούν ένα ποσοστό της 
δραστικής ουσίας από τις κρυσταλλικές αποθήκες. Αυτός ο 
διαρκής εφοδιασμός των υψηλής κινητικότητας μορίων του 
Xemium®, εξασφαλίζει πλήρη και διαρκή προστασία των 
φυτών, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για αποτελεσματική 
προστασία, μια πυκνή κάλυψη του φύλλου με τη δραστική 
ουσία, είναι η καλύτερη μέθοδος προστασίας από 
επιμολύνσεις. Οι ερευνητές της BASF ανακάλυψαν στις 
φυλλικές επιφάνειες εντατική ανακατανομή των κρυσταλλικών 
ακίδων του Xemium®. Η ανακατανομή αυτή ενεργοποιείται 
με την παρουσία υγρασίας, η οποία είναι συγχρόνως και ο 
οδηγός για την ανάπτυξη της ασθένειας.

Τα μόρια του Xemium® αρχίζουν 
να δραστηριοποιούνται στην 

επιφάνεια του φύλλου 

Όταν το Sercadis® στεγνώσει στη φυλλική επιφάνεια, 
ένα μέρος του δεσμεύεται στην κηρώδη επιφάνεια των 
φύλλων, χάρη στις λιπόφιλες ιδιότητες του Xemium®. 
Έτσι, ένας μεγάλος αριθμός μορίων αρχίζει να 
δραστηριοποιείται. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό κρυσταλλικών 
ακίδων, οι οποίες προσκολλώνται σταθερά στην 
ανώμαλη επιφάνεια των φύλλων.

Η περιβαλλοντική υγρασία κινητοποιεί μικρές
ποσότητες του Xemium® από τις κρυσταλλικές ακίδες
και τις επαναδραστηριοποιεί στη φυλλική επιφάνεια

Το νερό και η υγρασία δεν προάγουν μόνο την 
ανακατανομή της δραστικής ουσίας στη φυλλική 
επιφάνεια, αλλά και την απορρόφησή της από τους 
φυτικούς ιστούς. Το Xemium® παρουσιάζει υψηλή 
κινητικότητα εντός των φυτικών ιστών και ανακατανέμεται 
ταχέως σε άλλα σημεία.



Sercadis®

Τόσο ευέλικτο, όσο χρειάζεστε

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. 

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά 
με το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις 

και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα. 
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 

® Σήμα κατατεθέν της BASF.

BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151 25 Μαρούσι

Τηλ. κέντρο: 210 68.60.100, Fax: 210 68.60.200
http://www.basf-agro.gr
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Δραστική ουσία Xemium® (fluxapyroxad)

Χημική ομάδα Καρβοξαμίδια

Τρόπος δράσης Αναστολέας της Αφυδρογονάσης

Μορφή Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)

Περιεκτικότητα 30% 

Kαλλιέργειες
Επιτραπέζιο και

οινοποιήσιμο
σταφύλι, Σταφίδα

Μηλιά/αχλαδιά
Ροδακινιά/νεκταρινιά/

βερικοκιά

Στόχος Ωίδιο
Φουζικλάδιο/

στεμφύλιο
Ωίδιο Ωίδιο

15 25-30 15 15Δοσολογία (ml/στρ.)

Max 3 ανά καλλιεργητική περίοδοAριθμός εφαρμογών

35 35 21
Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή (ημέρες)


