


FUNGICID ZA RAZKUŽEVANJE SEMENA



SESTAVA:

• difenokonazol 25 g/l + fludioksonil 25 g/l

SPEKTER DELOVANJA

• Dve aktivni snovi zagotavljata najširše delovanje med sredstvi
za razkuževanje semena na bolezni semena žita

• Nekoliko šibkejše je le delovanje na ječmenovo golo snet (Ustilago nuda)

KULTURE

• Pšenica, ječmen, rž, tritikala, oves

Osnovne Informacije
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• Spada v skupino triazolov

• Idealna zmerna sistemičnost

• Varuje pred boleznimi v notranjosti klice

• Najbolj selektiven triazol. Počasi in enakomerno se razporeja znotraj klice, zato se ne kopiči v previsokih koncentracijah v 
določenih delih klice. Posledično nima nobenega depresivnega delovanja na razvoj mladih rastlin, kar je bolj ali manj
izraženo pri vseh ostalih trizolnih pripravkih (počasnejši razvoj posevka, možne izrazite fitotoksičnosti)

• Širok spekter delovanja

• Tilletia caries  najbolj učinkovita aktivna snov za zatiranje trde pšenične sneti (glavna bolezen pšenice)

• Tilletia controversa  Praktično edina aktivna snov za dobro varstvo pred pritlikavo pšenično snetjo)

• Septoria spp.

• Cochliobolus spp.

• Ustilago spp.

• Helminthosporium teres

• Rhynchosporium secalis
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Pripada skupini fenilpirolov

Nesistemično delovanje

• Zelo perzistenten, dolgo delovanje

• Okrog semena oziroma klice formira čvrst in stabilen ščit

• Popolna selektivnost, nima depresivnega delovanja na razvoj posevka

Širok spekter delovanja

• Fusarium spp., Microdochium nivale  z naskokom najbolj učinkovita aktivna snov proti snežni plesni

• Idealno varstvo ozimnih žit proti boleznim, ki povzročajo slabo prezimitev posevka!

• Intenzivira in dopolnjuje delovanje na bolezni, ki jih zatira tudi difenokonazol

Fludioksonil
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Redigo*

kontrola

*Redigo (100 g/l 
protiokonazol)

Enakomerno in intenzivno
obarvanje
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Heubach test odpraševanja na pšenici

Odpraševanje: Celest/Difend Extra najboljša – Redigo/Argento najslabši

Rdeča oznaka = industrijski standard je pod 4 gr na 100 kg sjemena

Odlično lepljenje na seme



Redigo Celest Form M Difend

Difend Extra Argento netretirano

Odlično lepljenje na seme



• Tilletia caries na ozimni pšenici: 17 poskusov (1 DK, 3 F, 6 CZ, 2 D, 1 UK, 1 PL, 2 HU, 2 SK)

• Tilletia contraversa na ozimni pšenici : 5 poskusov v CZ

• Fusarium spp na ozimni pšenici : 14 poskusov (1 DK, 3 F, 3 CZ, 2 D, 1 UK, 1 PL, 2 HU, 2 SK)

• Fusarium spp na ozimnem ječmenu : 10 poskusov (4 CZ, 3 UK, 1 PL, 2 HU)

• ...

• ...

Globachem – veliko število poskusov v državah EU (2012-2013) :

Preizkušanja učinkovitosti



Testirane bolezni: Fusarium oxysporum, Fusarium roseum, Fusarium graminearum, Microdochium nivale. 

Preizkušanje učinkovitosti 
Fusarium spp.

Ozimna pšenica in ječmen

24 poskusov v državah EU (2012-2013

Učinkovitost
Difenda Extra 
je najmanj enaka
kot pri paralelnem
pripravku
Celest Extra 

% okuženih rastlin po parceli 42 dni po setvi



Preizkušanje učinkovitosti
Tilletia caries  (blaga okužba)

Ozimna pšenica 
7 poskusov v državah EU (2012-2013)

Pri blagih okužbah s trdo pšenično
snetjo je dovolj učinkovit že čisti
fludioksonil.

št. okuženih klasov po parceli



Preizkušanje učinkovitosti
Tilletia caries  (močnejše okužbe)

Ozima pšenica 
10 poskusov v EU (2012-2013)

Pri močnejših oklužbah s 
trdo pšenično snetjo
difenokonazol izrazito
dopolnjuje
fludioksonil.

Difend Extra 
ima učinkovitost
kot paralelni 
pripravek 
Celest Extra.

št. okuženih klasov po parceli



Preizkušanje učinkovitosti
Tilletia controversa

Difenokonazol:
najboljše delovanje
na pritlikavo pšenično snet.

Učinkovitost Difenda Extra 
je najmanj enaka
kot pri paralelnem
pripravku Celest Extra.

št. okuženih klasov po parceli



ODMERKI:

• 1-2 l/tono semena

• Že 1 L/t zagotavlja popolno varstvo pred pšenično trdo in pritlikavo snetjo ter s
eptoriozami na semenu.

• Višji odmerki so potrebni kadar je glavni problem prezimitev žit zaradi
fuzarioz ali snežne plesni. 

NANAŠANJE

• Uporaba ustreznih razkuževalnikov za seme

• Seme se lahko tretira z nerazredčenim ali razredčenim sredstvom 
(brez dodatka ali z dodatkom vode). 

• Če se doda voda, se sredstvo razredči z vodo v razmerju 1 del sredstva na 1 del vode
oziroma 0,2 L sredstva na 0,2 L vode na 100 kg semena.

UPORABA
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DIFEND EXTRA je fungicid za tretiranje semena žit
z najširšim spektrom delovanja.

Od ostalih sredstev odstopa predvsem zaradi:

• izjemne selektivnosti za posevke

• delovanja na izjemno širok spekter bolezni

• odličnega obarvanja semena brez odpraševanja

• zagotavljanja neoviranega razvoja posevkov žit

• zagotavljanja najboljše prezimitve žit

PREDNOSTI
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Obiščite spletno stran www.CertisBelchim.si


