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Технічна підтримка компанії BASF

моб. (050) 310 19 81 (Кропивницький (Kіровоград), Черкаси)
моб. (095) 355 78 67 (Вінниця, Житомир, Київ)
моб. (050) 381 52 01 (Тернопіль)
моб. (095) 272 39 12 (Хмельницький)
моб. (050) 418 40 96 (Чернігів, Київ)
моб. (050) 358 92 24 (Харків, Полтава)
моб. (050) 312 99 23 (Одеса, Миколаїв)
моб. (050) 414 74 84 (Херсон)
моб. (050) 953 51 04 (Дніпро)

Регіональні представництва компанії BASF

Центральний регіон:
моб. (050) 900 17 74 (Керівник регіону)
моб. (050) 448 23 36  (Черкаси)
моб. (050) 418 40 95 (Черкаси)
моб. (050) 355 78 64 (Вінниця)
моб. (050) 418 36 72 (Житомир)
моб. (050) 315 54 25 (Київ)
моб. (050) 413 01 65  (Чернігів)

Південний регіон:
моб. (050) 351 22 08 (Керівник регіону)
моб. (050) 332 84 98 (Запоріжжя)
моб. (050) 414 25 34 (Миколаїв)
моб. (050) 355 76 41 (Одеса)
моб. (050) 418 75 38 (Херсон)
моб. (050) 446 01 89 (Кропивницький (Кіровоград))

Східний регіон:
моб. (050) 315 87 03 (Керівник регіону)
моб. (095) 271 79 39 (Луганськ)
моб. (050) 418 36 82 (Суми)
моб. (050) 355 77 96 (Харків)
моб. (050) 315 59 35 (Полтава)
моб. (050) 355 78 52 (Дніпро)

Західний регіон:
моб. (050) 331 85 73 (Керівник регіону)
моб. (050) 383 53 43  (Львів)
моб. (050) 417 55 38 (Луцьк, Рівне)
моб. (095) 274 21 95 (Тернопіль)
моб. (050) 418 80 49 (Хмельницький)
моб. (050) 315 85 03 (Івано-Франківськ, Чернівці)

Загальні вказівки щодо застосування / Відповідальність виробника
Ці ре ко мен дації ґрун ту ють ся на на шо му сьо годнішньо му досвіді й відповіда ють рег ла мен там, за твер д же ним реєстру ю чи ми ор га на ми. Во ни не звільня ють ко ри сту ва ча від влас ної оцінки та вра ху
ван ня ве ли кої кількості фа к торів, що обу мо в лю ють ви ко ри стан ня та обіг на шо го пре па ра ту. Оскільки ви роб ник не впли ває на зберіган ня та ви ко ри стан ня і не мо же пе ре дба чи ти всі пов’язані з цим 
умо ви, відповідно він не не се відповідаль ності за наслідки неправильно го зберіган ня та ви ко ри стан ня. Відповідальність за неправильне зберіган ня пре па ратів, су во ре до т ри ман ня ви мог тех но логії 
та рег ла ментів не суть ви роб ни ки сільсь ко гос по дарсь кої про дукції, зокрема ко ле к тивні, фер мерські гос по дар ст ва та інші ор ганізації, які ви ко ри сто ву ють пе с ти ци ди. Ви ко ри стан ня пре па ра ту в 
інших ви роб ни чих сфе рах або за інши ми рег ла мен та ми, перш за все на куль ту рах, які не вка зані в на ших ре ко мен даціях, на ми не вив ча лось. Особ ли во це сто сується ви ко ри стан ня, ре ко мен до
ва но го офіційни ми ус та но ва ми, але не на ми. З на шо го бо ку ми ви к лю чаємо будьяку відповідальність за мож ливі наслідки та ко го ви ко ри стан ня пре па ра ту.
Різні фа к то ри, обу мо в лені місце ви ми та регіональ ни ми особ ли во стя ми, мо жуть впли ва ти на ефе к тивність пре па ра ту. Насамперед це по годні та ґрунто вокліма тичні умо ви, сор то ва спе цифіка, 
сівозміна, строк об ро бок, нор ми ви т рат, ба кові суміші з інши ми пре па ра та ми та до б ри ва ми (не вка за ни ми в на ших ре ко мен даціях), на явність ре зи стент них ор ганізмів (па то генів, рос лин (бур’янів), 
ко мах та інших цільо вих ор ганізмів), невідповідна або невідре гуль о ва на техніка для ви ко ри стан ня тощо. За особливо несприятливих умов, не вра хо ва них ко ри сту ва ча ми, не мож на ви к лю чи ти 
зміну ефе к тив ності пре па ра ту чи навіть пош код жен ня куль тур них рос лин, за наслідки яких ми та наші тор гові парт не ри не мо же мо не сти відповідаль ності. Ко ри сту вач за собів за хи с ту рос лин без
по се ред ньо не се відповідальність за техніку без пе ки при ви ко ри станні, зберіганні та транс пор ту ванні пе с ти цидів, а та кож за до т ри ман ня чинного за ко но дав ст ва що до без печ но го ви ко ри стан ня 
пе с ти цидів. BASF Agro 2017.

www.agcelence.ua 

Адексар® СЕ Плюс
Сила, на яку можу покладатися…
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Характеристика препарату

Дiючi речовини
епоксиконазол (41,6 г/л)  
+ піраклостробін (66,6 г/л)  
+ Ксеміум® (флуксапіроксад, 41,6 г/л)

Розподiл у рослинi
системний, контактний та трансламінарний

Регламенти застосування

Адексар® СЕ Плюс – новий 3D-вимір у системі фунгіцидного  
захисту: контролює патогени, викорінює хвороби, стимулює  
розвиток рослин для досягнення вражаючих урожаїв.

Сила, на яку можу 
покладатися…

Культура
Норма витрати 

препарату
Терміни  

застосування
Спектр дії

Кратність 
обробок

Пшениця 0,5–1,5 л/га в період вегетації борошниста роса, септоріоз листя та 
колосу, види іржі, піренофороз (жовта 
плямистість)
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Ячмінь 0,5–1,5 л/га в період вегетації борошниста роса, ринхоспоріоз, 
гельмінтоспоріоз (смугаста, сітчаста і 
темно-бура плямистості), види іржі
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DD Норма витрати робочої рідини: 
150–300 л/га

DD Строки очікування перед виходом у 
поле для проведення  
ручних/механізованих робіт: 
7 діб/3 доби

DD Строк очікування (днів до збору вро-
жаю): 
пшениця та ячмінь: 20 діб

DD Сумісність з іншими препаратами: 
За необхідності може застосовуватись у бакових сумі-
шах з іншими засобами захисту рослин (в окремих ви-
падках необхідно проводити тест на сумісність).

DD Рекомендації при використанні:
За умов оптимального вологозабезпечення найвища 
ефективність та економічна віддача досягається за вне-
сення по прапорцевому листку (ВВСН 37–39). В умовах 
недостатнього зволоження оптимальною фазою вне-
сення буде початок – середина виходу рослин у трубку 
(ВВСН 32–35).

Уникайте використання фунгіциду за високих темпера-
тур – вище +25°С і низької вологості повітря нижче 40%.

Не рекомендується використовувати за посушливих 
умов, коли рослини перебувають у стресі через низькі 
запаси продуктивної вологи в ґрунті. 

Хімічна група д.р. 
триазоли + стробілурини 
+ піразол-4-карбоксаміди (SDHI) 

Препаративна форма
концентрат, що емульгується (КЕ)

Упаковка
пластикові каністри 10 л

Гарантійний термін зберігання
24 місяців

Температура зберігання
-5...+40°C
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Адексар® СЕ Плюс

Зменшує  
втрати врожаю 
та підвищує його 
якість

Най потужніший і 
довго тривалий захисний 

ефект проти широкого спек
тра хвороб завдяки 

поєднанню діючих 
речовин трьох 

хімічних 
класів

Забезпечує AgCelence®ефекти, 
стимулювання процесів фотосинтезу та 

нітрогеназної активності посівів, підвищення 
стійкості до стресових умов (посуха, високі темпе
ратури, нестабільний температурний режим тощо); 
запобігає передчасному старінню, подовжує період 

активної вегетації

Рівномірний розподіл по  
поверхні, миттєве проникнення 

та унікальна мобільність всередині 
рослини, що забезпечує захист усієї 

рослини й нових приростів

Переваги препарату 
Адексар® СЕ Плюс
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Отримай більше

Отримай більше



Унікальна структура –   
ключ до активності
Адексар® СЕ Плюс містить у складі  
Ксеміум® – інноваційну активну речовину з групи 
карбоксамідів (SDHI), яка має унікальні власти-
вості завдяки інноваційній хімічній структурі. 

Неперевершені фунгіцидні властивості цієї діючої 
речовини в поєднанні з унікальною мобільністю 
забезпечують ефективний контроль грибних хво-
роб на будь-якому етапі розвитку патогену.

Трифлуоробіфенільна група має 
унікальні біокінетичні властивості 
та забезпечує мобільність всере-
дині рослини.

Піразольна група, яка спричиняє блокування 
синтезу ензимів у патогені, є основою успіш-
ної боротьби з хворобами.

Унікальна 
рухливість – 

виняткова риса 
Ксеміум®!

Відмінні ліпофільні властивості гарантують 
повніше поглинання діючої речовини завдяки 
швидкому проникненню через восковий шар і 
клітинні мембрани.

Чудові гідрофільні властивості створюють 
передумови для швидкого транспортування 
діючої речовини по провідних пучках, а також 
для розподілу всередині клітин, що обумовлює 
високу системність препарату Кристалічні депо Ксеміум® на поверхні листка

Ксеміум®

SDHI 1

SDHI 2

SDHI 3

базипетальна 
зона

акропетальна  
зона

ділянка, 
оброблена 
фунгіцидом

Ксеміум® – 
нове покоління 
карбоксамідів!

Після  висихання робочого розчину фунгіциду на 
поверхні листка численні молекули діючої речови-
ни Ксеміум® у місцях скупчення формують крис-
талічні структури неправильної форми – «депо 
діючої речовини». Вони міцно закріплюються на 
поверхні листка завдяки взаємодії з восковим 
шаром. Навіть краплі дощу не в змозі змити ці 
кристалічні депо діючої речовини з поверхні лист-
ка. В місцях контакту кристалічних формувань 
з листовою пластинкою відбувається постійне 
вивільнення  молекул Ксеміум® та їх проникнення 
всередину листка, навіть у суху погоду.

Унікальна рухливість та винят-
кова розчинність Ксеміум® все-
редині рослини
Для максимального розкриття захисного й ліку-
вального потенціалу фунгіцид повинен потрапити 
всередину рослини та мігрувати до місця розви-
тку патогену. Для цього необхідна як здатність 
розчинятися в жирах (для проходження через 
шар воску та клітинні мембрани), так і хороша 
розчинність у воді (для транспортування по суди-
нах рослини та розподілення всередині клітин).

Молекула Ксеміум® одночасно проявляє як 
ліпофільні (розчинність у жирах), так і гідрофільні 
(розчинність у воді) властивості, що обумовлює 
надзвичайну мобільність цієї сполуки.

Відмінні ліпофільні властивості гарантують повні-
ше поглинання діючої речовини завдяки швидко-
му проникненню через восковий шар і клітинні 
мембрани
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Інноваційний продукт з неперевершеними 
фунгіцидними властивостями

Відмінний перерозподіл та захист 
необроблених частин рослини



Надзвичайно ефективний контроль септоріозу листя (Septoria 
tritici) на всіх стадіях розвитку патогену

20 4 6 8 10 12 14 16 18 20 днів

Проростання спор Ріст та проникнення 
гіфів гриба

Латентна стадія Утворення пікнід Вивільнення спор

Профілактична дія завдяки  
кристалічним утворенням на поверхні листка

Лікувальна дія на патоген завдяки унікальній 
системності

…як на дружню родину

Адексар® СЕ Плюс
Сила, на яку можу покладатися…

Протигрибкова ефективність Ксеміум® під-
силюється завдяки її досконалій мобільності. 
Інфіковані частини рослини швидко піддаються 
її дії, завдяки чому розвиток інфекції відразу 
блокується. Ксеміум® здатна контролювати по-
ширення хвороби на будь-якому етапі розвитку 
патогену, від інфікування до розвитку всередині 
рослини. Вона діє навіть на тих стадіях, коли 
гриб розвивається в глибших прошарках рос-
линних тканин.

Завдяки накопиченню Ксеміум® у восковому 
шарі на поверхні листя створюється довгостро-
ковий запас діючої речовини, що безперервно 
перерозподіляється всередину листя

Розміщення Ксеміум® у листі пшениці у %

Довгострокова 
профілактична дія 

та безперервне 
розповсюдження 

речовини

Основа для систем-
ного розповсюджен-

ня та лікувальної дії

Запаси речовини  
у восковому шарі

Швидке потра-
пляння всередину 

рослини

Кристалічні депо  
на поверхні листя
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0

Новий вимір у фунгіцидному за-
хисті посівів зернових культур 
завдяки винятковій лікувальній 
та тривалій профілактичній дії
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3Dвимір у системі 
фунгіцидного захисту



Зниження  
рівня етилену

Більша  
поверхня листя

Краща  
стабільність 

стебла

Краще  
використання води

Менше  
сонячних опіків

Краще  
поглинання азоту

AgCelence® – це бренд групи продуктів BASF, що застосовуються при вирощуванні 
різних сільськогосподарських культур. Вони забезпечують додаткові переваги, що 
виходять за межі стандартного захисту рослин. Продукти AgCelence® стимулю-
ють фізіологічні процеси в рослині, підвищують її стійкість до стресових умов та 
життєздатність, що позитивно впливає на ефективність ведення господарювання. 
AgCelence® створює нові стандарти! Застосування продуктів AgCelence® допома-
гає рослинам повністю розкрити потенціал. Гарний врожай забезпечується поєд-

нанням кращої життєздатності рослин та їх вищої стійкості до стресу, що в підсумку 
забезпечує результат, на який очікують аграрії. BASF приділяє увагу розвитку про-

дуктів AgCelence®, використовуючи значну частину свого глобального дослідницького 
потенціалу та прагнучи розро-
бляти продукти, що сприяють 
успіху сільськогосподарських 
товаровиробників. 

Бренд AgCelence® пов’язаний 
не тільки з Європою. Концерн 
BASF зареєстрував продукти 
AgCelence®, призначені для 
вирощування більш ніж 60 
сільськогосподарських культур 
у 30 країнах.

Переваги AgCelence® мож-
на побачити на препаратах, 
призначених для вирощування 
таких культур: соя, цукрові бу-
ряки, зернові культури, кукуру-
дза, ріпак, картопля, помідори.

Дізнайтеся, на які переваги, 
окрім виняткового захисту зла-
ків, ви можете очікувати при 
застосуванні фунгіциду  
Адексар® СЕ Плюс!

Адексар® СЕ Плюс – досконалий 
захист від сонячних опіків

Контроль Адексар® СЕ Плюс

(%) сонячних опіків через 38–49 днів після засто-
сування препарату

Контроль Адексар® СЕ 
Плюс  

2,0 л/га

Порівняльний 
продукт  

1,25/1,75 л/га

Джерело: польові дослідження у Франції, Бельгії, Ірландії, 
2009 р. (n=7), застосування препарату у фазах ВВСН 37–39
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Запобігання  
сонячним опікам – 

переконливий доказ 
фізіологічного  

ефекту 

Зниження рівня стресу, спри-
чиненого посухою, завдяки 
піраклостробіну

– 29

– 28

– 27

– 26

– 25

– 24

Термографічний малюнок: високі температури вказують 
на рівень стресу

Контроль Піраклостробін

У зернових культур найвідчутніший вплив на уро-
жайність мають три верхніх листки: прапорцевий, 
підпрапорцевий і третій.

Адексар® СЕ Плюс забезпечує формування 
більшої площі фотосинтетичної поверхні лист-
ків і триваліше її функціонування, ніж стандартні 
фунгіциди. Адексар® СЕ Плюс стимулює синтез 
хлорофілу в хлоропластах, краще засвоєння по-
живних речовин, зокрема азоту.

В польових умовах Адексар® СЕ Плюс проде-
монстрував виняткову ефективність у запобіганні 
сонячним опікам.

Застосування Адексар® СЕ Плюс оптимізує вико-
ристання води рослиною, що досягається за раху-
нок зменшення коефіцієнта транспірації (кількості 
води, яка випаровується в процесі синтезу одиниці 
сухої речовини). Завдяки економному викорис-
танню доступної вологи рослини краще 
переносять посуху, краще протистоять 
передчасному завершенню вегетації й 
формують вищий урожай зерна.

9

Кращі умови росту завдяки більшій 
поверхні зеленого листя

Підвищення життєздатності 
польових рослин

Підвищення стійкості  
рослин до впливу  

стресових факторів

Збільшення 
рентабельності 
виробництва

Підвищення 
врожайності

     Підвищення    
   якості  

       врожаю

Завдяки  
ефекту 
AgCelence®
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86

84

82

80

78

76

74

81,4

78,0

84,4 84,7

Урожайність, ц/га

 Без фунгіцидів

 Конкурент І

 Конкурент ІІ

 Адексар® СЕ Плюс, 0,75 л/га

85

80

75

70

65

60

72,6

65,4

78,577,1

82,7

Урожайність, ц/га

 Без фунгіцидів

 Конкурент І

 Конкурент ІІ

 Конкурент ІI

 Адексар® СЕ Плюс, 0,5 л/га

Економічні показники

Конкурент І,  
1,0 л/га (пентіо-
пірад, 150 г/л + 
ципроконазол,  

60 г/л)

Конкурент ІІ,  
0,8 л/га (протіокона-
зол, 150 г/л + бікса-

фен, 75 г/л)

Адексар® СЕ Плюс,  
0,75 л/га (епокси коназол, 
41,6 г/л + піраклостробін, 

66,6 г/л + флуксапірок-
сад, 41,6 г/л)

Норма внесення, л/га 1 0,8 0,75

Ціна за 1 л у $ з ПДВ (середня 
на ринку*)

57,6 63,0 48,6

Затрати на препарат, $/га 57,6 50,4 36,5

Затрати на внесення, $/га 5,0 5,0 5,0

Прибавка урожаю порівняно з 
контролем, т/га

0,34 0,64 0,67

Вартість прибавки урожаю 
(пшениця – 160 $/т ), $/га

54,4 102,4 107,2

Чистий прибуток,  $/га -8,2 47,0 65,8

Економічні показники

Конкурент І,  
0,7 л/га (пентіо-
пірад,150 г/л + 
ципроконазол, 

60 г/л)

Конкурент ІІ,  
0,6 л/га (про-
тіоконазол,  

150 г/л + бік-
сафен, 75 г/л)

Конкурент II, 
0,8 л/га (про-
тіоконазол,  

150 г/л + бікса-
фен, 75 г/л)

Адексар® СЕ Плюс,  
0,5 л/га (епоксикона-

зол, 41,6 г/л + піракло-
стробін, 66,6 г/л +флук-

сапіроксад, 41,6 г/л )

Норма внесення, л/га 0,7 0,6 0,8 0,5

Ціна за 1 л у $ з ПДВ 
(середня на ринку*)

57,6 63,0 63,0 48,6

Затрати на препарат, $/га 40,3 37,8 50,4 24,3

Затрати на внесення, $/га 5,0 5,0 5,0 5,0

Прибавка урожаю порівняно 
з контролем, т/га

0,72 1,17 1,31 1,73

Вартість прибавки урожаю 
(ячмінь – 140 $/т), $/га

100,8 163,8 183,4 242,2

Чистий прибуток, $/га 55,5 121,0 128,0 212,9

...як на досвід професіонала

Адексар® СЕ Плюс
Сила, на яку можу покладатися…

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше
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Результати дослідів  
Адексар® СЕ Плюс в Україні

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше



Злакові мухи, хлібні блішки 

Дводольні бур’яни

Сітчаста плямистість 
Темно-бура плямистість 

Бура іржа 
Смугаста плямистість 

Кореневі гнилі 

Ринхоспоріоз

Хлібні клопи 

Трипси

Бур’яни

Хвороби

Шкідники

BBCH                                00                         11–13                      21–30                       31–32                       37–39                      49–51                        61–65                       71 

Іншур® Перформ

Кінто® Дуо

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

1,0–1,2 л/га

0,5–1,0 л/га

1,25–1,5 л/га

0,15–0,25 л/га

1,0–1,5 л/га

Адексар® Плюс

Абакус® 
0,3 л/га0,5 л/т

2,0–2,5 л/т

Бі-58® Новий 

Діанат® 

Терпал®

Поява шкодочинних об’єктів

або

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

* За потреби для контролю хвороб колосу (обприскування ВВСН 61–65) ** За потреби для не стійких до борошнистої роси сортів

Базагран® М
2,0–3,0 л/га

Базагран®
2,0–4,0 л/га

Осіріс® Стар*
1,0–1,5 л/га

Флексіті®**

Борошниста роса 

Синя та червоногруда п’явиці 

Хлібні жуки

Цикадки, злакові попелиці

1,5 л/га
Хлормекват-Хлорид 750 

0,5–1,0 л/га
Медакс® Топ

0,5–1,0 л/га
Медакс® Топ

Кореневі гнилі 

Бур’яни

Кінто® Дуо

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

Отримай більше

0,15 л/га

1,0–1,5 л/га

0,75–1,0 л/га

1,25–1,5 л/га
Абакус®

Адексар® СЕ Плюс

0,15–0,25 л/га
Флексіті®
0,4–0,6 л/га
Рекс® Дуо 

1,0–1,5 л/га
Капало®

4,0 л/га

2,0–2,5 л/т

Іншур® Перформ
0,5 л/т

Бі-58® Новий                                  +                                         Фастак®  

Осіріс® Стар
2,0–4,0 л/га
Базагран®

2,0–3,0 л/га
Базагран® М 

0,3 л/га
Діанат®Марафон®

Поява шкодочинних об’єктів

Хвороби

або

або

Шкідники

Однорічні злакові і дводольні бур’яни
Багаторічні дводольні бур’яни

Борошниста роса 
Септоріоз листя 

Жовта іржа 

Бура іржа 
Жовта плямистість 

Снігова пліснява  Септоріоз колосу 
Фузаріоз колосу 

Злакові мухи, хлібні блішки
Синя та червоногруда п’явиці  
Хлібні клопи 

Трипси

Цикадки, злакові попелиці

Хлібні жуки 

0,8–1,2 л/га
Рекс® Плюс 

Новинка

Восени

BBCH 00 11–13 21–30 31–32 37–39 49–51 61–65 71

1,5 л/га         

12 13

Система захисту посівів озимої пшениці Система захисту ярого ячменю (традиційна)


