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Toimeained

Sedaksaan 25g/l

Fludioksoniil 25g/l

Toimemehhanism

Süsteemne

Kontaktne

Klassifikatsioon (FRAC)

C2

E2

Formulatsioon

Better roots
results in...
Registreeritud
kulunorm
Pakendid

*registreeringu muudatus 01.2020

Voolav kontsentraat (FS)
1,5*….2,0 L/tonni seemnete kohta
20 L, 200 L, 1000 L

registreeritud kasutamiseks

Kultuur

Taimehaigus

Lumiseen (Monographella nivalis)

Tõusmepõletik, risoktonioos (Rhizoctonia spp.)

Kõrreliste helelaiksus võrsetel (Parastagonospora
nodorum)

Kõrreliste harilik juuremädanik (Fusarium spp.)

Nisu-kõvanõgi (Tilletia tritici)

Nisu-lendnõgi (Ustilago segetum var. tritici)

Suvi- ja
talinisu

Kulunorm
L/T

1,5*-2,0**

Better roots
results(Monographella
in...
Lumiseen
nivalis)
Talirukis

Talitritikale




Rukki-kõrrenõgi (Urocystis occulta)
Kõrreliste harilik juuremädanik (Fusarium spp.)





Lumiseen (Monographella nivalis)
Nisu-helelaiksus (Parastagonospora nodorum)
Kõrreliste harilik juuremädanik (Fusarium spp.)

*Uus registreeritud norm alates 2020
**Suuremat kulunormi kasutada, kui seemned on haigusega tugevalt nakatunud või
seemneid koristati ebasoodsates ilmastikutingimustes.
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20g/l
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G1
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Voolav kontsentraat (FS)

Better roots results in...
Registreeritud
kulunorm

1,5….2,0 L/tonni seemnete kohta

Pakendid

20 L, 200 L, 1000 L

registreeritud kasutamiseks
Kultuur

Taimehaigus

Suvi- ja talinisu

Suvi- ja talioder

Talirukis

Talitritikale

Kaer














Lumiseen (Monographella nivalis)
Tõusmepõletik, risoktonioos (Rhizoctonia spp.)Root Health key to
Kõrreliste helelaiksus võrsetel (Parastagonospora nodorum)
Kõrreliste harilik juuremädanik (Fusarium spp.)Crop Productivity
Nisu-kõvanõgi (Tilletia tritici)
Nisu-lendnõgi (Ustilago segetum var. tritici)
Lumiseen (Monographella nivalis)
Odra-triiptõbi (Pyrenophora graminea)
Tüfuloos (Typhula incarnata)
Odra-lendnõgi (Ustilago segetum var. nuda)
Odra-kõvanõgi (Ustilago segetum var. hordei)
Kõrreliste harilik juuremädanik (Fusarium spp.)

Lumiseen
(Monographella
Better roots
results
in... nivalis)








Rukki-kõrrenõgi (Urocystis occulta)
Lumiseen (Monographella nivalis)
Tõusmepõletik, risoktonioos (Rhizoctonia spp.)
Nisu-helelaiksus (Parastagonospora nodorum)
Kõrreliste harilik juuremädanik (Fusarium spp.)
Nisu-kõvanõgi (Tilletia tritici)
Nisu-lendnõgi (Ustilago segetum var. tritici)



Kaera-lendnõgi (Ustilago segetum var. avenae)

*Suuremat kulunormi kasutada, kui seemned on haigusega tugevalt nakatunud või
seemneid koristati ebasoodsates ilmastikutingimustes.

Kulunorm
L/T

1,5-2,0*

1,5-2,0*

1,5-2,0*

1,5-2,0*

1,5-2,0*

Nakkusallikas

SEDAKSAAN
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TRITIKONASOOL
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VIBRANCE® - Sedaksaan
Registreeritud kasutamiseks kõikidel teraviljadel.
Sedaksaan – väga efektiivne lumiseene M.nivalis vastu
Uue põlvkonna toimeaine, millel on tugev mõju ka tõusmepõlentike
tekitajate vastu (Rhizoctonia spp.)
Sedaksaan- on mullas liikuvam kui FDL, tagades parema ja pikemaajalise
juurte kaitse ning soodustab juuresüsteemi arengut „Rooting Power“.
Sedaksaan kui lokaal süsteemne toimeaine liigub vähesel määral taime
rohelistesse osadesse ja seetõttu on lehehaiguste resistentsuse
väljakujunemise risk väga väike.
Better roots
resultstriasoolide
in...
Sedaksaan
ei kuulu
keemilisse klassi, pakkudes samas 85%
efektiivsust lendnõgede Ustilago nuda vastu, mis omakorda võimaldab
pakkuda uut VIBRANCE PRO madalama triasoolide sisaldusega.
Väiksem triasoolide kogus formulatsioonis mõjutab vähem teraviljade
idanemist erinevates tingimustes.
SYNGENTA erinevatesse toimeainete klassidesse kuuluvad toimeained
aitavad vähendada resistentsuse väljakujunemist ja tagavad põllumehele
suurema sissetuleku!

VIBRANCE® - parem seemnete töötlus kui kunagi varem

Better roots results in...

ELATUS™ Era

Tugev – Stabiilne – Täielik

SOLATENOL™ – on bensovindiflupüüri kaubamärk
ISO nimetus :

Bensovindiflupüür

Kaubamärk:

SOLATENOL™

FRAC-Grupp:

Karboksamiidid

Keemiline rühm:

Pürasool- karboksamiidid

Toimemehhanism:

SDHI (Suktsinaat
dehüdrogenaasi inhibiitor)

pH kui massi ja mahu suhe
on 1% w/v
5,0…6,0

SOLATENOL™ – toimeainet iseloomustab
• Madal lahustuvus lehe kudedes olevas vees ja kõrge lahustuvus
rasvades: parem omastavus taimelehtede vahakihis, mis kaitseb
molekule vihma, UV ja taimede ainevahetuse eest.
•

Täielik lehtede kaitse tänu kiirele ja kauakestvale mõjule ning
toimeaine ühtlasele jaotumisele.

•

Ideaalne lehte tungimine ja laialijaotumine (lehe pind, vahakiht,
kudede vahel) võrreldes sama klassi toimeainetega.

•

35 päeva peale pritsimist on toimeaine ühtlaselt nii lehe pinnal,
vahakihis, kui kudede vahel.

•

Suurepärane toimeainete kombinatsioon
• PROTIKONASOOL (lahustuvus vees- tagab liikuvuse)
• SOLATENOL (lahustuvus rasvades - pikaajaline mõju)

SOLATENOL™ – toimeainet iseloomustab
•

Elatus Era ei pikenda taimede kasvuperioodi vaid haigustevabad
lehed ja parem H2O ärakasutamine hoiab lehed kauem rohelised.

•

Toimeaine positiivne mõju taime füsioloogiale (hingamine,
rakkude oksüdatsiooni protsessid, fotosüntees).

•

Terade valmimise eel toimub aminohapete ja suhkrute
ümberkujundamine saagiks kiiremini.

•

Formulatsioon ja lisaained: UV-stabilisaatorid, kleepained,
erinevad märgajad, vahutamisvastased ained, külmumisvastased
ained, toimeained, pH puhver, jne.

SOLATENOL™ – usaldusväärne igas olukorras
Haigused

Mõju

Kõrreliste helelaiksus lehtedel (Septoria tritici)

xxxx

Kõrreliste helelaiksus viljapeadel (Septoria nodorum)

xxxx

Nisu kollanerooste (Puccinia striiformis)

xxxx

Pruunrooste (Puccinia recondita)

xxxx

Kõrreliste jahukaste (Blumeria graminis)*

xx

Nisu pruunlaiksus e. DTR (Drechslera tritici-repentis)*

xx(x)

Silmlaiksus (Pseudocercosporella herpotrichoides)*

xx

Odra võrklaiksus (Pyrenophora teres)*

xxx

Ramulaaria (Ramularia collo-cygni)*

xxxx

Odra leherooste (Puccinia hordei)

xxxx

Kõrreliste äärislaiksus (Rhynchosporium secalis)

xxx

xx = osaline mõju;

xxx = hea mõju;

xxxx = väga hea mõju
* Syngenta kogemused põldkatsetest

ELATUS™ Era efektiivsuskatsed,
talinisul
2 katset, 2018.a.: LTTSTF1032018
LTTSTF1042018
Sort:SKAGEN
Sort: ETNA
Asukoht: Leedu, Jadvimpolis ja Moniunai

ELATUS ERA mõju talinisu Skagen ja Etna terasaagile, 2018
Leedu
Saak, t/ha

0,24

VARIANO XPRO 190 EC (1.0 l/ha)

0,38

LIBRAX 107.5 EC (1.0 l/ha)

0,65

ELATUS PLUS 100 EC + PLEXEO 60 EC (0.6 + 1.0 l/ha)

0,59

ELATUS ERA 225 EC (0.8 l/ha)

KONTROLĖ, T2
KONTROLL,
T2NEPURKŠTA
pritsimata

5,95
5,6

5,8

6,0

Saak t/ha
Delius
kontrolėjė, t/ha

6,2

6,4

6,6

Enamsaakpriedas,
t/ha
Derliaus
t/ha

6,8

ELATUS™ ERA mõju talinisu rohelisele lehepinnale ja saagile
40-45 päeva peale pritsimist,
BBCH 85
0

20

KONTROLL, fungitsiidiga töötlemata

12,2

KONTROLL, pritsitud T1 fungitsiid

13,1

40

60

0

5

10

15

56,1

3,4

ELATUS ERA 225 EC, 0.8 l/ha

9,3

53,4

ADEXAR 125 EC, 1.0 l/ha

47,3

LIBRAX 107.5 EC, 1.0 l/ha

6,7

7,2

45,6

LIBRAX 107.5 EC, 0.6 l/ha + FOLICUR 250 EW, 0.6 l/ha

41,2

VIVERDA 250 OD, 1.25 l/ha

5,3

49,9

VARIANO XPRO 190 EC, 1.0 l/ha

45,3

SILTRA XPRO 260 EC, 0.75 l/ha

6,0

5,7

51,5
40-45 PÄEVA BBCH 85

T1 pritsimine BBCH 31, 09/05/2018
AMISTAR OPTI 1.0 l/ha +
ARCHER TURBO 0,6 l/ha

TERASAAK, DT/HA

T2 pritsimine BBCH 49,

7,4
Saak kontrollalal

Saagi tõus
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ELATUS™ Era registreeritud
normid ja kasutamine

ELATUS™ Era etikett
Kultuur

Norm L/ha

Haigused

Kasutusaken

0,75 -1,0

Helelaiksus lehtedel Septoria tritici
Helelaiksus viljapeadel Septoria nodorum
Pruunrooste Puccinia recondita
Kollane rooste Puccinia striformis

Viljatupe avanemisest kuni
õitsemise lõpuni

Fusarioos Fusarium spp.

BBCH 61-69

Tali – ja suvinisu
1,0

BBCH 40-69

õitsemine

Tali – ja suvioder

Suvi- ja talitritikale

Talirukis

0,75 – 1,0

0,75 – 1,0

0,75 – 1,0

Odra-võrklaiksus Pyrenophora teres
Äärislaiksus Rhynhosporium secalis
Odra-leherooste Puccinia hordei
Ramularioos Ramularia collo-cygni

Viljatupe avanemisest kuni
pea loomise lõpuni

Helelaiksus lehtedel Septoria tritici
Helelaiksus viljapeadel Septoria nodorum
Roosted Puccinia spp.
Äärislaiksus Rhynhosporium secalis

Viljatupe avanemisest kuni
õitsemise lõpuni

Roosted Puccinia spp.
Äärislaiksus Rhynhosporium secalis
Helelaiksus lehtedel Septoria tritici
Helelaiksus viljapeadel Septoria nodorum

BBCH 40-59

BBCH 40-69

BBCH 40-69
Viljatupe avanemisest kuni
õitsemise lõpuni

ELATUS™ Era etikett – laiendamine 2020

Kultuur
Kikerhernes ja muud
herne liigid

Põlduba

Norm L/ha

0,66

0,66

Haigused

Kasutusaken

Herne-laikpõletik, askohütoos
(Ascochyta sp)
Herne rooste (Uromyces sp.)

BBCH 51-72

Põldoa-laikpõletik, askohütoos
(Ascochyta sp)
Põldoa rooste (Uromyces sp.)
Põldoa-šokolaadilaiksus,
kaunviljade hahkhallitus (Botrytis sp)

esimeste õiepungade
nähtavaleilmumisest kuni
ca 20% kauntest on
saavutanud liigi- ja
sordispetsiifilise suuruse

BBCH 51-72
esimeste õiepungade
nähtavaleilmumisest kuni
ca 20% kauntest on
saavutanud liigi- ja
sordispetsiifilise suuruse

ELATUS™ Era kasutamine

NISU 0,70 – 0,8 L/ha

ODER 0,6 – 0,8 L/ha
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ELATUS™ Era …
• TUGEV
… tugev ja kindel mõju, eriti kõrreliste helelaiksuse ja
erinevate roostehaiguste vastu, mida on aastaid põldudel
tõestatud
• STABIILNE
… stabiilne igas olukorras tähtsamate lehe – ja viljapeade
haiguste vastu, isegi tugeva nakkuse ning raskete
ilmastikutingimuste korral
• TÄIELIK
… täielik lehtede kaitse tänu toimeainete ühtlasemale
jaotumisele, kiiremale efektiivsusele ja pikemale toimeajale

…sest leht annab saagi!

Kõige ilusama Elatus® Era
põllu konkurss
Kuidas osaleda:
1. Osta ja kasuta Elatus® Era fungitsiidi oma põllul;

2. Kohe, kui konkurss on välja kuulutatud tee mõned pildid oma kõige ilusamast
põllust, millel on kasutatud Elatus® Era fungitsiidi, anna põllule nimi ja lisa
lühikirjeldus põllul tehtust;

3. Kui aeg on käes ja konkurss on välja kuulutatud, saada ülal mainitud info Syngenta
Facebooki lehele või anna endast teada meie esindajatele;
4. Syngenta esindajad külastavad kõige rohkem hääli („likes“)kogunud põlde;
5. Võitja valitakse Facebooki kasutajate ja zürii häälte alusel;

Kõige ilusama Elatus® Era põllu konkurss
Peaauhind:
Luksuslik õhtusöök konkursi võitnud põllul kuni 30 inimesele!

Kõige ilusama Elatus® Era põllu konkurss

Syngenta
MOTIVATSIOONIKAMPAANIA

Jaanuar 2020

SYNGENTA MOTIVATSIOONIKAMPAANIA
● Osta terve 2020. aasta jooksul Eesti edasimüüjatelt Syngenta
tooteid
● Kogu punkte ja vali vastavalt kogutud punktidele välja auhind

● Auhinnad nii suurele kui väiksemale põllumajandustootjale
● Peaauhind õppereis, lisaks suurel hulgal väiksemaid
auhindu!

● Minimaalne vajalik punktisumma 500 punkti – s.o. nt 64 ha jagu
fungitsiidi Elatus Era ja kasvuregulaatorit Moddus Start.
● Uue kampaania info leiate meie kodulehelt peale 2019. aasta
kampaania lõppu jaanuaris 2020.
● Vaata lähemalt: www.syngenta.ee/motivatsioonikampaania
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MOTIVATSIOONIKAMPAANIA

Motiatsioonikampaania 2019
● Viimane registreerimise päev 10.01.2020
● Registreerimiseks mine Syngenta kodulehele:
www.syngenta.ee/motivatsioonikampaania
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