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Seman® – nowoczesna zaprawa nasienna

Informacje o produkcie:

Zwalczane choroby

Seman jest nowoczesną zaprawą nasienną firmy BASF, przeznaczoną do zaprawiania ziarna siewnego 
czterech gatunków zbóż. Zawarte w niej substancje aktywne, prochloraz i tritikonazol, uzupełniają się 
w działaniu, a w przypadku niektórych patogenów dublują, co potęguje skuteczność. Substancje aktywne 
zawarte w zaprawie Seman pochodzą z różnych grup chemicznych i charakteryzują się odmiennym sposobem 
działania w glebie, ziarniaku i roślinie.

Rodzaj preparatu Środek grzybobójczy przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż

Substancja aktywna Tritikonazol: 20 g/l środka, prochloraz w kompleksie z miedzią: 60 g/l środka

Sposób działania Działanie układowe i powierzchniowe

Forma użytkowa Płynny koncentrat zawiesinowy (FS)

Roślina polecana do ochrony Pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, żyto, pszenżyto ozime

Okres stosowania Zaprawianie nasion przed wysiewem

Zalecana dawka Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml na 100 kg ziarna siewnego z dodatkiem 400 ml wody

Dostępne opakowania 1 l, 10 l, 200 l

Prochloraz (grupa imidazoli) jest substancją działajacą wgłębnie, dezyn-
fekuje ziarniak przeciwko chorobom lokującym się płytko, w warstwie 
aleuronowej i okrywie owocowo-nasiennej. Bardzo dobrze zwalcza 
patogeny z rodzaju Fusarium i Microdochium nivale, odpowiedzialne 
za zgorzele siewek i pleśn śniegową, oraz Pyrenophora spp. – grzyba 
wywołującego pasiastość liści jęczmienia.

Obie substancje aktywne również dezynfekują glebę otaczającą ziarniak po wysiewie.

fuzarioza pleśń śniegowa śnieć cuchnąca pasiastość liści jęczmienia

Tritikonazol (grupa triazoli) jest substancją systemiczną. Działa 
bardzo dobrze w małych dawkach przeciwko patogenom 
lokującym się na powierzchni i głębiej w ziarniaku, takim jak 
Tilletia carries i Foetida, wywołujące śnieć cuchnącą, Ustilago 
spp., powodujące głownię, Fusarium spp. – sprawca zgorzeli 
siewek. 

Kinto ® Duo 080 FS – nowoczesna zaprawa do wszystkich zbóż 
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Kinto® Duo 080 FS – wpływ na MTZ (masę tysiąca ziaren). IOR – 
Poznań/Sośnicowice 2001-2002. Pszenica ozima.
4 doświadczenia ścisłe – średni poziom infekcji

Kinto® Duo 080 FS – wpływ na wysokość plonów. 
Poznań/Sośnicowice 2001-2002. Pszenica ozima.
4 doświadczenia ścisłe – średni poziom infekcji

g/1000 nasion t/ha

Jęczmień
Pyrenophora

Ustilago

Pszenica

Tilletia

Fusarium

Ustilago

Żyto
Fusarium

Urocystis

Pszenżyto Fusarium

Owies*
Pyrenophora

Ustilago

Kinto ® Duo 080 FS – wpływ na plon 

Bezpośredni wpływ zaprawy nasiennej na plon zbóż ujawnia się szczególnie wtedy, gdy presja infekcyjna 
patogenów, występujących we wczesnych fazach rozwojowych roślin, jest duża. W przypadku słabych infekcji 
wpływ zaprawy na plon jest trudny do uchwycenia, jednakże zaprawa zabezpiecza prawidłowy rozwój siewki. 
Dobrze wykształcona siewka jest podstawą dla kształtowania plonu. Kinto Duo skutecznie chroni młode 
rośliny przed wieloma patogenami nawet w przypadku bardzo silnej presji infekcyjnej. 
W wielu doświadczeniach potwierdzony został bezpośredni, korzystny wpływ zaprawy Kinto Duo na wysokość 
plonów zbóż oraz poprawę takich elementów decydujących o plonach, jak krzewistość produktywna, liczba 
ziaren w kłosie i MTZ.
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Dzięki systemicznemu oraz wgłębnemu działaniu 
w szerokim spektrum zaprawa Kinto Duo bardzo 
skutecznie zwalcza najważniejsze, z ekonomicznego 
punktu widzenia, patogeny zarówno pochodzenia 
odnasiennego, jak i odglebowego, atakujące wszystkie 
podstawowe gatunki zbóż we wczesnych fazach 
rozwojowych. 
Szczególnie należy polecić zaprawę Kinto Duo do 
ochrony pszenicy i jęczmienia z uwagi na fakt, że są 
to gatunki wymagające intensywnej uprawy i ochrony.

p
ro

c
h

lo
ra

z

tr
it

ik
o

n
a

z
o

l

K
in

to
 D

u
o

Kinto ® Duo 080 FS

* w trakcie rejestracji
Skuteczność: średnia, b. dobraniewystarczająca,

22

Objawy chorób zbóż, od lewej: fuzarioza, pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca,

plamistość siatkowa jęczmienia i pasiastość liści jęczmienia.

Sposoby działania prochlorazu 
i tritikonazolu, substancji 
aktywnych zawartych 
w zaprawie Seman®

Seman

Sposoby działania prochlorazu 

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności 
wymienionymi na etykiecie. Informacje zawarte w reklamie mają charakter archiwalny i zgodne są ze stanem prawnym na dzień publikacji. Ewentualne zmiany w treści etykiet do zweryfi kowania z aktualną treścią etykiety produktu na stronach Ministerstwa Rolnictwa.

Pleśń śniegowa zbóż 
i traw

Zgorzel siewek 
(fuzarioza siewek)

Głownia pyląca 
pszenicy

Śnieć cuchnąca 
pszenicy

Głownia pyląca 
jęczmienia

Pasiastość liści 
jęczmienia

Pszenica ozima    

Pszenżyto ozime  

Jęczmień ozimy    

Żyto ozime  

Pszenica jara 

Jęczmień jary   
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