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INFO
Ceriax® in tarwe

Het afgelopen decennium is de graanteler voor steeds

nieuwe uitdagingen komen te staan. Er zijn een aantal

bedreigingen naar voren gekomen. Meerdere tarwe

rassen worden gevoelig voor gele roest na het ontstaan

van nieuwe agressieve stammen. Ook septoria wordt

steeds lastiger te bestrijden. Aan de andere kant heeft

een goede bestrijding van septoria ook gezorgd voor

het meer op de voorgrond treden van blad en aaraan

tasting door sneeuwschimmel. Een goede bestrijding

van ziekten in tarwe is er niet eenvoudiger op gewor

den. Gele roest, septoria en sneeuwschimmel blijken

steeds lastiger te bestrijden. Al met al ook reden voor

BASF om producten te blijven ontwikkelen die hier

een antwoord op geven. De nieuwste ontwikkeling is

Ceriax, een fungicide dat de drie sterkste moleculen uit

verschillende groepen bevat. Ceriax biedt de graanteler

meer dan alleen een uitstekende ziektebestrijding!

Foto oogst tarwe

Ceriax in graan
•  Effectief tegen vele bladschimmels:

    Septoria

    Roesten

    Sneeuwschimmel

    Meeldauw

•  Voor een duurzame graanteelt

Ceriax
Ceriax is een kantenklaar geformuleerd product met

drie werkzame stoffen. Het bevat 41,6 g/l fluxapyroxad

(Xemium), 41,6 g/l epoxiconazool en 66,6 g/l pyra

clostrobine. Het is een EC formulering op basis van

de nieuwste formuleringstechnologie. Dit zorgt voor

een goede verdeling, zeer korte aandroogtijd en snelle
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eradicatief (dus als de symptomen al zichtbaar zijn). Dit

laatste geldt met name tegen meeldauw en roesten.

Verder werkt epoxiconazool goed tegen septoria, DTR,

sneeuwschimmel en in iets mindere mate tegen oog

vlekkenziekte. Net zoals Xemium, en veel strobilurines,

heeft epoxiconazool ook een gunstig neveneffect op de

vitaliteit van het gewas. Ook bij epoxiconazool berust

dit op een vertraging van de ethyleenvorming, zij het in

een mindere mate dan kresoximmethyl, pyraclostro

bine, boscalid en Xemium.

Pyraclostrobine
Pyraclostrobine is de sterkste strobilurine met naast

preventieve, ook curatieve en zelfs eradicatieve eigen

schappen. Net als Xemium ligt het aangrijpingspunt

van pyraclostrobine in de celademhaling, echter op een

andere plek en daardoor bestaat er ook geen kruis

resistentie tussen deze beide stoffen. Pyraclostrobine

heeft een breed werkingsspectrum waaronder septoria

soorten, DTR en sneeuwschimmel. Maar de sterkste

troef van pyraclostrobine is zijn werking op roesten. Zo

wel op gele als bruine roest heeft pyraclostrobine een

uitstekende preventieve maar ook curatieve werking.

Ondanks het feit dat zich strobilurineresistente septo

riastammen hebben ontwikkeld heeft pyraclostrobine

nog een deelwerking tegen septoria en draagt dus

wezenlijk bij aan het behoud van de  werkzaamheid van

andere actieve stoffen. Naast de zeer sterke fungicide

werking heeft pyraclostrobine ook een fysiologisch

effect, wat er voor zorgt dat er zonder ziektedruk toch

een opbrengstverhoging is. Ook is de plant dan minder

gevoelig voor andere stressfactoren, zoals sterk wis

selende weersomstandigheden en droogte. Bovendien

zorgt pyraclostrobine ervoor dat het gewas efficiënter

om gaat met de beschikbare voedingsstoffen.

Door de sterke combinatie van 3 werkzame stof

fen in een uitstekende formulering geeft Ceriax een

superieure bestrijding van graanziektes.

Werking
Xemium, epoxiconazool en pyraclostrobine zijn werk

zame stoffen met een acropetale oftewel opwaarts

systemische werking. Dat betekent dat na toepassing

de stoffen in het blad worden opgenomen en herver

deeld over de hele plant richting de bladpunt. Met name

door de snelle opname en zeer goede mobiliteit van

Xemium zijn de niet geraakte delen die zich “stroom

opname van de actieve stoffen. Ceriax is toegelaten in

winter en zomertarwe, winter en zomergerst, winter

en zomerrogge, triticale, spelt en haver. De maximaal

toegelaten dosering is 3 l/ha.

Xemium
Xemium heeft een breed werkingsspectrum. Alle

belangrijke bladziektes worden dan ook zowel preven

tief als curatief effectief bestreden met Xemium.

De werking van Xemium berust op het blokkeren van

de celademhaling van de schimmel (SuccinatDeHydro

genase Inhibitor [SDHI]), maar ook de remming van de

vorming van essentiële aminozuren die van belang zijn

voor de vorming van nieuwe cellen. De werking is dus

tweeledig en het aangrijpingspunt van Xemium is ook

(net als dat van andere SDHI’s) anders dan dat van de

strobilurines. Er is dus geen risico voor kruisresistentie

met de strobilurines.

Net als bijvoorbeeld boscalid, pyraclostrobine en

kresoximmethyl heeft Xemium ook een sterk fysio

logisch effect. Dit fysiologisch effect bestaat uit een

vermindering van de ethyleenproductie (verouderings

hormoon) en de plant vormt meer antioxidanten

waardoor die beter bestand is tegen beschadiging door

bijvoorbeeld straling (zonnebrand/PLS).

Xemium zorgt er voor dat de plant langer vitaal blijft,

maar ook dat het vitaliteitsniveau van de plant hoger

is. De betere wortelontwikkeling zorgt voor een betere

benutting en efficiënter omgaan met water, stikstof en

andere voedingsstoffen. Bij eenzelfde voedingstoestand

wordt dan een hogere productie gerealiseerd. Ook kan

de plant beter omgaan met stressfactoren als droogte

en hitte. De plant blijft langer groen waardoor de korrel

vulling langer door gaat. Het moment waarop de plant

rijp is verandert niet, alleen het afrijpingsproces wordt

verkort. Hierdoor is er onder de streep een hogere

productie bij een gelijkblijvend oogstmoment.

Epoxiconazool
De tweede component van Ceriax is epoxiconazool.

Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat epoxiconazool

nog steeds de sterkste triazool is, zowel op septoria als

op roesten. De werking van epoxiconazool berust op

de verstoring van de sterolsynthese (ErgosterolBiosyn

theseRemmer (EBR)). De werking van epoxiconazool

is net als Xemium preventief, curatief en soms zelfs
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Toepassingsvoorwaarden
Voor het gebruik van Ceriax in granen gelden de volgende

toepassingsvoorwaarden:

• Ceriax is toegelaten voor het gebruik als fungicide in de

teelt van winter en zomertarwe, winter en zomerrogge,

winter en zomergerst, triticale, spelt en haver.

• Ceriax mag maximaal 2 keer per teeltcyclus worden toege

past.

• Het minimum interval tussen 2 toepassingen is 21 dagen.

• Om in het water levende organismen te beschermen is de

toepassing uitsluitend toegestaan wanneer op percelen die

grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van

90% drift reducerende spuitdoppen.

• Om het grondwater te beschermen mag dit product niet

worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

• De veiligheidstermijn is 35 dagen.

opwaarts” bevinden snel beschermd. Binnen een dag heeft

de Xemium zich al zodanig goed verdeeld dat ook daar

sprake is van een langdurige goede bescherming. In de

schimmel verstoort Ceriax het ademhaling proces van de

mitochondriën, remt het de vorming van essentiële amino

zuren, die van belang zijn voor de vorming van nieuwe cellen

(Xemium & pyraclostrobine), en verstoort het de celwandvor

ming door verstoring van de sterolsynthese (epoxiconazool).

Omdat deze processen in bijna elk stadium van de schimmel

van belang zijn, heeft Ceriax dus werking op verschillende

punten in de levenscyclus van de schimmel. Schimmels heb

ben de meeste energie nodig bij de kieming van de spore,

en de daarop volgende penetratie in de plant. Het is dus

van belang om Ceriax zoveel mogelijk preventief in te zetten

voor de beste werking en dus het hoogste rendement. Door

de goede mobiliteit in de plant heeft Ceriax echter ook een

zeer goede systemische werking en daardoor een curatieve

werking.

Figuur: Spuitschema.
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Ceriax®, Adexar®, Opus® Team, Osiris®, Medax® Top en CeCeCe®. zijn geregistreerde handelsmerken van BASF

Sumicidin® Super is een geregistreerd handelsmerk van Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
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Lees voor het gebruik eerst het etiket
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Advies
Algemeen uitgangspunt is om het sterkste mid-

del toe te passen op het belangrijkste moment.

Daarom is het advies om Ceriax toe te passen

op het T2 moment. Dit moment ligt tussen GS

37 (puntje van het vlagblad zichtbaar) en GS 50

(stengel barst op en aar wordt zichtbaar) met

als optimaal moment GS 39 (vlagblad). Omdat

er meestal in een systeem wordt gespoten is de

dosering 2 l Ceriax/ha.

Ceriax®, Adexar® en Opus® Team kunnen gemengd

worden toegepast met de gangbare insecticiden

(Sumicidin® Super) en groeiregulatoren als Medax® Top

en CeCeCe®. Als Sumicidin Super wordt toegevoegd

vanwege bladluizen mag men ook rekenen op een

goede nevenwerking op aargalmuggen en het graan

haantje.

Toepassing
Om optimaal van een bespuiting met Ceriax te profite

ren zijn de volgende aanbevelingen van belang:

• Spuit bij voorkeur op een droog gewas.

• Gebruik rond 200 l/ha water.

• Bij voorkeur preventief inzetten.

• Zorg voor een goede indringing van de spuitvloeistof

in het gewas.

• Rijd niet te snel (Max. 6 km/h).

Als T1bespuiting rond stadium 32 (tweede knoop

voelbaar) is Adexar met de werkzame stoffen epoxi

conazool en Xemium de basis. Al drie jaar op rij worden

in proeven met Adexar als T1bespuiting de beste

resultaten behaald.

Bij erg vroeg ontwikkelde gewassen en/of ziekte

gevoelige rassen kan er ook gekozen worden om een

voorbespuiting (T0) met Opus Team uit te voeren.

Alles over de inzet van Opus Team in graan leest u in

Info 103. Vanwege antiresistentie strategie adviseren

wij de Opus Team te combineren met een bedekkings

fungicide uit een andere resistentiegroep; bijvoorbeeld

chloorthalonil of mancozeb. Zeker bij het gebruik van

1,0 l/ha Opus Team is dit zeer verstandig!

De adviesdosering van Ceriax is:

2,0 liter per hectare

928219_004_20-Nov-15_09:07:32_joke


