
Záruka bohatej úrody. 
Osiris®  Top

 Komplexné riešenie klasových chorôb

 Predĺženie ochrany zástavovitého listu        
    proti listovým chorobám

 Špeciálne vytvorená formulácia, ktorá           
    rýchlo zabuduje účinné látky do rastliny

 Vhodný partner pre druhú aplikáciu       
    v systéme dvojitého ošetrenia, alebo 
    ako sólo aplikácia za priaznivú cenu
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Osiris® Top
1. Komplexné riešenie klasových a listových chorôb

Hrdza plevová
(Puccinia striiformis)

Helmintosporióza
(Drechslera tritici-repentis)

Fuzariózy
(Fusarium ssp.)

Hrdza trávna
(Puccinia graminis)

Septorióza pšeničná
(Septoria tritici)

Septorióza plevová
(Septoria nodorum)

2. Špeciálne vytvorená formulácia, ktorá rýchlo zabuduje účinné látky do 
rastliny
Osiris® Top má vďaka svojej originálnej formulácii až neuveriteľnú zmáčanlivosť. Kvapky postreku pevne priľnú 
na povrchu rastliny a následne po tom sa kvapalina rýchlo rozprestrie po okolitej ploche listu. Po aplikácii 
porasty vyzerajú ako „nalakované“. Pri neskorších aplikáciách fungicídu je táto vlastnosť mimoriadne dôležitá, 
pretože už sú všetky listy vyvinuté a ošetrovaná plocha je v tom období veľmi rozsiahla.

Osiris® Top Štandard

Porasty sú po aplikácii prípravku OSIRIS® TOP ako nalakované!
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3. Vhodný partner pre druhú aplikáciu v systéme dvojitého ošetrenia, 
alebo ako sólo aplikácia za priaznivú cenu

   V systéme dvoch aplikácií

   pri jednej aplikácii na ochranu 
zástavovitého listu a klasu

Osiris® Top 

2,0 l/ha

Osiris® Top 

2,0 l/ha

Capalo® 

1,2 l/ha



Hlavné výhody prípravku Osiris® Top
n   kompletná ochrana obilnín proti širokému spektru chorôb vrátane fuzarióz
n   vďaka vynikajúcemu účinku na choroby klasov dosahuje zrno najvyššiu kvalitu
n   originálna formulácia s neuveriteľnou zmáčanlivosťou
n   rýchly príjem a distribúcia účinných látok
n   odolnosť voči zmytiu dažďom
n   registrácia a použitie vo všetkých obilninách

Osiris®  Top

BASF Slovensko, spol. s r. o.
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
tel.: 02/58 266 111
www.agro.basf.sk

Pri použití prípravku je potrebné riadiť sa platnou etiketou a Zoznamom registrovaných prípravkov na ochranu rastlín. Tento prospekt má len informatívny charakter.

Záruka bohatej úrody. 

Inovatívna formulácia prípravku Osiris® Top zaručuje jeho vynikajúcu odolnosť voči zmytiu dažďom. Účinné látky 
sú po aplikácii rýchlo absorbované a uložené vo voskovej vrstve ako zdroj dlhodobej účinnosti prípravku. Voda, 
ktorá po daždi steká po voskovej vrstve listu, tak nepríde do styku s účinnými látkami a nezmyje ich. 

Odolnosť voči zrážkam sme testovali na rastlinách pšenice v skleníku. Po aplikácii prípravku Osiris® Top 
a štandardného azolu bola časť rastlín vystavená rôzne silným zrážkam. Pre zistenie toho, ako bol postrek 
odolný voči zmytiu, sa všetky varianty po týždni nainfikovali hrdzou trávnou. Výsledky uvedené v grafe ukazujú, 
že zrážky v rozmedzí 15 - 60 minút po aplikácii prípravku Osiris® nemali vplyv na obsah účinných látok v rast-
linách, ktoré preto zostali voči hrdzi odolné. Rozdiel oproti štandardnému azolu bol výrazný, čo preukazuje 
spoľahlivosť prípravku Osiris® Top a jeho výbornú odolnosť voči zmytiu.

bez zrážok
20 mm zrážok,
60 minút po aplikácii

20 mm zrážok,
15 minút po aplikácii

Test vodovzdornosti prípravku Osiris® Top v skleníkových podmienkach
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Odolnosť voči zmytiu dažďom


