
Sercadis®

Tak flexibilný, ako potrebujete

Privítajte najúčinnejší prípravok  
proti múčnatke viniča
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„Nemusím nosiť 
veľké objemy“

„Mám viac flexibility vďaka  
dlhému aplikačnému obdobiu“

„Prípravok je šetrný 

k plodine 

i životném
u prostrediu“

„Poveternostné pod mienky sú 
nepredvídateľné, ale vďaka prípravku 

Sercadis® nemusím mať obavy“
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Predstavujeme vám revolučný prípravok proti múčnatke viniča  
(Uncinula necator) do viniča, ktorý vás poteší excelentnou účinnosťou  
a prekvapivo dlhou dobou pôsobenia.

Sercadis®

Tak flexibilný, ako potrebujete

Tangram je tradičný čínsky hlavolam skladajúci
sa zo siedmich častí. Pomocou týchto siedmich častí
možno vytvoriť tisíce rôznych tvarov -> súčasne
flexibilných a účinných, presne ako Sercadis®.

Ľahká manipulácia 

Kompatibilita  
so štandardnými 
prípravkami 

Široké aplikačné okno 

Nízky počet aplikácií  
a dlhodobá ochrana 

Vysoká selektivita 

Spoľahlivosť v náročných 
poveternostných  
podmienkach 
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Využívajte výhody mimoriadne dlhodobej  
ochrany vďaka prípravku Sercadis®

Sercadis® vám poskytne mimoriadnu účinnosť 

aj pri nízkych dávkach vďaka veľmi účinnej látke  

Xemium®. Pre účinnú ochranu pred chorobami sa 

musí Xemium® čo najrýchlejšie dostať k svojmu cie-

ľu v  bunkách patogéna. To je náročná úloha hneď 

z  dvoch dôvodov: bunky patogéna obklopuje pevný 

vonkajší plášť a  cieľové miesto sa nachádza hlboko 

vo vnútri mitochondrií húb. Xemium® má jedinečnú 

mobilitu vďaka schopnosti pohybovať sa v lipofilnom 

aj hydrofilnom prostredí. To vedie k rýchlemu priecho-

du ú.l. Xemium® cez lipofilnú aj hydrofilnú membránu 

húb.

Vďaka tomu sa Xemium® dostane k cieľu a zablokuje 

ho rýchlejšie a účinnejšie ako iné porovnateľné účinné 

látky.

Sercadis® obsahuje inovatívnu účinnú látku zo skupiny 

SDHI (inhibítory sukcinátdehydrogenázy) – Xemium®.

Xemium® pôsobí tak, že naruší prísun energie fytopato-

génnych húb. Konkrétne Xemium® naruší správnu funk-

ciu sukcinátdehydrogenázy, tiež známu ako Komplex II, 

mitochondriálneho dýchacieho reťazca patogéna. 

Xemium® má dve energeticky výhodné 
štruktúry s rôznymi vlastnosťami polarity.

Xemium® sa dostane k cieľu v bunkách patogéna rýchlejšie a účinnejšie ako ostatné SDHI fungicídy.
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Využívajte výhody mimoriadne dlhodobej  
ochrany vďaka prípravku Sercadis®

Dve štruktúry účinnej látky Xemium®

Lipofilná 
Dôležitá pre pohyb vo voskovej vrstve 
a membránach

Hydrofilná 
Dôležitá pre pohyb v bunkových stenách 
a cievnej sústave



Čím je Xemium® zo skupiny SDHI tak mimoriadne?

Xemium®...

... predstavuje najnovšiu generáciu SDHI fungicídov.

... chráni pred chorobami aj pri nízkych dávkach.

... má špecifickú flexibilnú molekulárnu štruktúru, ktorá umožňuje spoľahlivú ochranu  

   pred chorobami.

... má jedinečné redistribučné vlastnosti pre dlhodobú ochranu.
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Keď prípravok Sercadis® na povrchu listu zaschne, 
časť sa vďaka lipofilným vlastnostiam pevne navia-
že do voskovej vrstvy a molekuly sa začnú združo-
vať. To má za následok tvorbu kryštálov bizarných 
tvarov, ktoré pevne priľnú k voskovej vrstve, takže 
ani kvapky dažďa nemôžu kryštály plne zmyť alebo 
premiestniť.

Voda a  rosa nepodporujú iba šírenie na povrchu, 
ale aj vo voskovej vrstve a  vnútri pletiva. Účinná 
látka Xemium® je vnútri rastliny vysoko mobilná 
a rýchlo sa šíri do ďalších častí. V praxi by sa ale 
pestovatelia viniča nemali spoliehať na ochranu 
neošetreného pletiva, obzvlášť v období s rýchlym 
rastom. Je odporúčaná opakovaná aplikácia podľa 
fázy vývoja a tlaku chorôb.

Molekuly Xemia sa začnú zhromažďovať na povrchu listu

Tvorba kryštálov, ktoré pevne priľnú k voskovej vrstve listu

Rosa alebo dážď zmobilizujú časť Xemia z kryštalických 
zásob a umožní redistribúciu na povrchu listu
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Sercadis® – Jedinečná mobilita účinnej látky Xemium®

Kontaktná 
aktivita

Absorbcia 
do kutikuly

Absorbcia  
v pletivách

Redis-
tribúcia po 
opätovnom 
navlhčení

Transla-
minárna 
aktivita

Apikálna 
aktivita

Bazopetálna 
mobilita

Aktivita 
na neoše-
trený nový 

rast

Odparo-
vanie

Šírenie 
v pletivách

++++ ++ + +++ +++ +++ 0 0 0

++++ = Vysoká/výborná +++ = stredná až vysoká/veľmi dobrá  ++ = stredná/dobrá,  + =  nízka/detekovateľná  0 = nulová

Vysoká vnútorná aktivita látky Xemium® 

v kombinácii s jeho jedinečnou mobilitou vedú
k mimoriadnej výkonnosti prípravku Sercadis®.

Maximálna a dlhodobá ochrana 
vašich vinohradov pred múčnatkou - to je 

to, čo môžete očakávať.
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Pre dosiahnutie najlepších možných výsledkov s prípravkom Sercadis® je použitie odporúčané preventívne.

1 deň po 
aplikácii

4 dni po aplikácii 7 dní po aplikácii 10 dní po 
aplikácii

na povrchu  
voskovej vrstvy 85 % 67 % 58 % 61%

vo voskovej vrstve 11 % 26 % 20 % 19 %

v liste 4 % 7 % 22 % 20 %

Sercadis® vám ponúka spoľahlivú ochranu v náročných poveternostných podmienkach.  

Po zaschnutí má vynikajúcu odolnosť voči zmytiu dažďom, čím umožňuje väčšiu flexibilitu aplikácie.

Xemium® aktívne preniká všetkými vrstvami listu

Jedna naaplikovaná kvapka prípravku Sercadis®  
v ekvivalente dávky 45  g úč.l./ha v 600 l/ha vody 
/ Listy boli každý deň zvlhčené v rámci simulácie  
rannej rosy pre aktiváciu príjmu účinnej látky

Preventívna účinnosť proti múčnatke  
(Uncinula necator) - % napadnutia na plodoch
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Priemer z 16 účinnostných pokusov realizovaných medzi rokmi 2012 a 2013 v DE, ES, 
FR, GR, PT 
Interval postreku: 14–21 dní. Rastová fáza pri hodnotení BBCH 79–81, veľkosť vzorky: 
50 – 100 plodov.

 Početnosť napadnutia na rastlinách viniča
 Závažnosť napadnutia

Napadnutie plodov po simulovanom daždi

Príjem prípravku Sercadis® listami viniča
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Pokusy skúšky uskutočnené spoločnosťou BASF v Limburgerhofe na odrode Dornfelder 
/ Aplikácia: 4 po sebe idúce aplikácie medzi BBCH 57–75 s intervalom postreku 14 dní / 
Zavlažovanie: 20 mm umelá závlaha 1 h po každej aplikácii / Rastová fáza pri hodnotení 
BBCH 79–81 / Veľkosť vzorky: 100 plodov na každú testovanú parcelu  
(3 opakovania)

 Početnosť napadnutia na rastlinách viniča
 Závažnosť napadnutia

Sercadis®

0,15 l/ha
Štandard 1
0,35 l/ha 

Štandard 2
0,25 l/ha 
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Podľa klasifikácie FRAC je riziko vzniku rezistencie múč-

natky voči SDHI stredné až vysoké. Napriek štruktúrnym 

rozdielom majú všetky SDHI ako molekulárny cieľ Kom-

plex II, takže môžu viesť ku krížovej rezistencii. Neobme-

dzené používanie prípravku Sercadis® na ochranu pred 

múčnatkou viniča nie je trvalo udržateľné a neodporúča 

sa. Pracovná skupina SDHI FRAC odporúča preventív-

ne použitie SDHI, a to platí aj pre Sercadis®.

Pri samostatnom použití by mal byť prípravok Sercadis® 

Sercadis® bol intenzívne testovaný na mnohých odro-

dách viniča v celej Európe. Pri aplikácii podľa odpo rú-

čaného použitia bol Sercadis® selektívny a  nemal ne-

priaznivý vplyv na vývoj krov viniča alebo úrodu hrozna, 

či kvalitu produkcie.

Rozsiahle štúdie preukázali, že Sercadis® nemá ne-

priaznivý vplyv na proces výroby vína. Sercadis® nemal 

nepriaznivý vplyv na fermentačný proces (alkoholový 

a  jablčno-mliečny) ani na kinetiku fermentácie. Okrem 

toho nijako neovplyvnil ani zloženie hroznového muštu 

ani organoleptické vlastnosti vína. V prípade liehovín ne-

preukázali štúdie realizované v oblasti Cognac nepriaz-

nivý vplyv na fermentačný a  destilačný proces ani na 

organoleptické vlastnosti hotového výrobku.

dôsledne striedaný s fungicídmi z inej skupiny, ktoré nie 

sú krížovo rezistentné s SDHI. Ak je Sercadis® zmiešaný 

s  iným prípravkom, aplikujte ho maximálne dvakrát po 

sebe. Ročne aplikujte maximálne 3 fungicídy obsahu-

júce SDHI proti všetkým chorobám samostatne, alebo 

v zmesi s účinnými látkami zo skupín s rôznou krížovou 

rezistenciou.

Využívajte prínosy mimoriadnej výkonnosti 
prípravku Sercadis®

Využívajte výhody 
vysokej selektivity  
k viniču

Sercadis® v procese výroby vína a liehovín
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Využite flexibilitu na zostavenie vlastného 
postrekového plánu

Vďaka prípravku Sercadis® môžete využiť flexibilitu dlhého 

aplikačného obdobia. Navyše vám Sercadis® poskytne mi-

moriadnu účinnosť aj pri veľmi nízkych dávkach vďaka vy-

sokej účinnosti látky Xemium®. Pre vás to znamená jedno-

duchšiu a rýchlejšiu manipuláciu s prípravkom. Sercadis® je 

možné aplikovať kedykoľvek počas fázy BBCH 11-83, ideál-

ne pred výskytom choroby, teda napríklad 1. aplikáciu vy-

konať pred kvitnutím a 2. aplikáciu po odkvitnutí. Maximálny 

počet aplikácií je 3 × za sezónu.

Registrovaná aplikačná doba (od BBCH 11 do 83)

List / Segment pred kvetom Kvet / Segment vývoja plodu Úroda /Zber

Ochranná lehota 
35 dní



Profil prípravku
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Názov prípravku Sercadis® 

Účinná látka Xemium® (Fluxapyroxad)

Zloženie 300 g úč. látky / liter

Formulácia SC suspenzný koncentrát

Spektrum chorôb Múčnatka viniča (Uncinula necator)

Plodiny Vinič (stolové aj muštové odrody)

Aplikačná dávka 0,15 l/ha

Interval postreku 10 – 14 dní

Aplikačné obdobie BBCH 11 – 83

Počet aplikácií max 3x za sezónu

Ochranná lehota pred zberom 35 dní

Doporučenie pre použitie Preventívna aplikácia s dôsledným striedaním*

* Pre plošnú aplikáciu, max. 2 po sebe idúcich postrekov sú nutné zmesi s účinnými látkami bez krížovej rezistencie



Využívajte výhody priaznivého 
a bezpečného profilu  
prípravku Sercadis®

Sercadis® v sebe spája mimoriadnu a  cielenú ochranu s priaznivým regulačným profilom. To 

z neho robí výborný nástroj pre IPM programy (Integrovaná ochrana rastlín). Bolo preukáza-

né, že Sercadis® je bezpečný pre používateľov, spotrebiteľov aj včely, necieľové organizmy 

a životné prostredie, ak je prípravok používaný v súlade s odporúčaniami na etikete.

Bezpečný pre spotrebiteľa Bezpečný pre životné prostredie

Bezpečný pre užitočné organizmy

Bezpečný pre užívateľov Bezpečný pre vodné organizmy

Štefan ŠIMONKA 
špecialista na vinič a ovocie
0917 719 239
stefan.simonka@basf.com 

BASF Slovensko spol. s r.o.  
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
tel .: +421 2 58 266 110 / 111
www.agro.basf.sk

Sercadis® – flexibilný fungicíd.

Používajte prípravky na ochranu rastlín bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Tento materiál má iba informatívny 
charakter. Rešpektujte varovné vety a symboly uvedené na etikete.


