
Superieur in
graanziektebestrijding

De juiste chemie
voor de hoogste opbrengst



Graantelers staan ieder seizoen 
opnieuw voor de uitdaging om hun 
gewas vrij van schimmelziekten 
te houden. Want dat is de 
belangrijkste basis voor een 
hoge opbrengst. De laatste jaren 
wordt dat echter steeds lastiger. 
Tarwerassen worden bijvoorbeeld 
steeds gevoeliger voor de nieuwe 

en agressievere stammen van 
gele roest. Maar ook septoria 
en sneeuwschimmel vragen in 
toenemende mate aandacht. 

Met het nieuwe fungicide Ceriax 
hebben graantelers nu de 
beschikking over een zeer krachtig 
middel met een superieure werking 

tegen de belangrijke graanziekten. 
Uniek aan het product is de 
samenstelling: Ceriax bevat drie 
werkzame stoffen met een zeer 
uiteenlopende werking die elkaar 
perfect aanvullen.

Nieuw fungicide
beschikbaar in graan



Door de combinatie  
van drie werkzame  
stoffen bestrijdt Ceriax  
de graanschimmels op veel 
meer aangrijpingspunten in hun 
levenscyclus. Dat verklaart  
de brede werking.



Ceriax heeft drie werkzame stoffen uit 
drie verschillende groepen: fluxapyroxad 
(Xemium), epoxiconazool en pyraclostrobin. 

Deze stoffen zijn onderscheidend door 
hun preventieve werking in combinatie met 
hun curatieve eigenschappen. De kracht 
van deze combinatie is dat de werking van 
deze stoffen op de graanschimmels zeer 
uiteenlopend is. Daardoor is er geen gevaar 
voor kruisresistentie. 

Een unieke 
samenstelling

Fluxapyroxad (Xemium)
Deze SDHI blokkeert de cel- 
ademhaling van de 
schimmels. Xemium heeft 
ook een sterk fysiologisch 
effect. Het reduceert de 
vorming van ethyleen 
(verouderingshormoon) in de 
plant. Bovendien stimuleert 

het de vorming van anti-oxidant 
waardoor de plant beter bestand 
is tegen beschadiging door 
bijvoorbeeld zonnestraling
(o.a. zonnebrand/PLS).
Xemium verbetert ook het 
vitaliteitsniveau van het gewas 
door een betere wortelontwikkeling 
en een efficiëntere opname van 
water en nutriënten. De plant blijft 
daardoor langer groen waardoor de 
korrelvulling langer doorgaat en de 
fase van afrijping vlak voor de oogst 
veel sneller gaat.
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De innovatieve EC formulering zorgt voor 
een geoptimaliseerde opname en verdeling 
van de werkzame stoffen in de plant. 



Pyraclostrobin
Deze strobulurine verstoort, net 
als Xemium, de celademhaling 
van de schimmels. Echter op 
een andere plek. Daardoor is er 
geen kans op kruisresistentie. 
Pyraclostrobin heeft een 
onderscheidende preventieve 
en curatieve werking op gele 

en bruine roest. Daarnaast werkt 
het tegen DTR en sneeuwschimmel. 
En hoewel er septoria-stammen zijn 
vastgesteld die resistentie vertonen 
tegen strobilurine, is pyraclostrobin 
hier een uitzondering op door zijn 
aanvullende werking op septoria. Het 
fysiologische effect van pyraclostrobin 
op de plant is dat het gewas minder 
gevoelig is voor stressfactoren zoals 
wisselende weersomstandigheden en 
droogte. Ook gaat het gewas efficiënter 
om met voedingsstoffen.

Epoxiconazool 
Dit is de sterkste triazool tegen
septoria en roesten en heeft ook
een goede werking op andere
schimmels. Het verstoort de
sterolsynthese in de schimmel en 
remt de vorming van essentiele 
aminozuren die nodig zijn voor de 
vorming van nieuwe cellen. 

Ceriax is een kant en klaar 
product met drie werkzame stoffen: 
• 41,6 g/l fluxapyroxad (Xemium)
• 41,6 g/l epoxiconazool
• 66,6 g/l pyraclostrobin

De innovatieve EC formulering zorgt 
voor een geoptimaliseerde opname 
en verdeling van de werkzame 
stoffen in de plant. 
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De werkzame stoffen in Ceriax 
hebben een opwaartse systemische 
werking. Na opname door het 
blad worden de werkzame stoffen 
herverdeeld over de plant in de 
richting van de bladpunt. 
De niet geraakte bladdelen zijn 
daardoor snel beschermd. Binnen 
een dag is de verdeling al zodanig 
dat er sprake is van een langdurige 
bescherming.

In de schimmel verstoort Ceriax de 
ademhaling van de mitochondriën, 
remt het de vorming van essentiële 
aminozuren die nodig zijn voor 
de vorming van nieuwe cellen en 
verstoort het de celwandvorming. In 
vrijwel elk ontwikkelingsstadium van 
de schimmel zijn deze processen 
van belang. Dat verklaart de 
superieure werking van Ceriax op 
de belangrijkste schimmelziekten 
in graan.

Hoewel Ceriax ook een curatief 
effect heeft, is een preventieve 
inzet nodig om het grootste effect 
te bereiken. Schimmels hebben 
namelijk veel energie nodig voor 
de kieming van de spore en de 
penetratie in de plant.

Een superieure werking

Het fysiologische effect van pyraclostrobin op de plant is 
dat het gewas minder gevoelig is voor stressfactoren zoals 
wisselende weersomstandigheden en droogte.



Onbehandeld Behandeld

Fungicideproef in wintertarwe (Henrik) van BASF, locatie Hank 2015. Ceriax is toegepast op 21 mei 2015; foto’s 16 juli 2015. De 
behandeling van Ceriax laat duidelijk zien dat de tarwe beter bestand is geweest tegen hitte- en droogtestress. De plant is veel vitaler, 
een duidelijk effect van Ceriax! 



In de graanziektebestrijding geldt nog altijd het advies: kies het sterkste 
middel voor de vlagbladbespuiting (T2). Deze bespuiting is cruciaal, want 
alleen een ziektevrij gewas kan vanaf T2 maximaal inzetten op korrelvulling. 
Op T2 is Ceriax, door de combinatie van de drie beste werkzame stoffen, 
het beste product vanwege de unieke en superieure werking op alle
belangrijke graanschimmels. De adviesdosering voor Ceriax is 2,0 l/ha.
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Het advies

Ceriax®  2,0 l/haT1 T3T0



Fungicideproef in wintertarwe (Henrik) van BASF, locatie Hank 2015.
In deze proef is een vlagbladbespuiting uitgevoerd en zijn de opbrengsten 
van onbehandeld, 3 standaarden en Ceriax (adviesdoseringen) met 
elkaar vergeleken. De meeropbrengst van Ceriax is het resultaat van 
enerzijds een uitstekende ziektebestrijding en anderzijds van de positieve 
fysiologische effecten voor de plant. De tarwe was in deze proef beter 
bestand tegen hitte- en droogtestress. 
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 Ceriax is toegelaten in winter- en zomertarwe, winter- en 
zomerrogge, winter- en zomergerst, triticale, spelt en haver;

 Op percelen grenzend aan oppervlaktewater 90% driftreducerende 
doppen gebruiken;

 Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden;

 Ceriax is goed mengbaar met gangbare insecticiden en 
groeiregulatoren;

 Veiligheidstermijn 35 dagen; 

 Vraag uw teeltadviseur naar het beste advies voor uw bedrijf.





BASF Nederland B.V. Divisie Agro | Postbus 1019 | 6801 MC Arnhem

T. (026) 371 72 71 | www.agro.basf.nl | Twitter: @BASFagronl

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

De praktijk wijst uit: door de superieure ziektebestrijding 
en het fysiologisch effect van Ceriax blijft het gewas 
langer vitaal en gezond. Ervaar het zelf!


