
Nu există 
amplificator de 
producție mai 
puternic decât 
noul Aviator Xpro
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Aviator® Xpro dispune de tehnologia Xpro, o nouă generație 
de fungicide pentru cereale bazată pe noua generație a 
modului de acțiune SDHI (inhibitor al succinat dehidrogenazei), 
bixafen, împreună cu cel mai bun DMI (inhibitor al demetilazei), 
protioconazol. Tehnologia Xpro se bazează pe sinergia unică 
dintre bixafen și protioconazol, într-o formulare avansată. 

Rezultatul: eficacitatea de neegalat împotriva majorității bolilor 
la cerealele păioase și stimulent al fiziologiei plantelor, care 
ridică performanța fungicidelor pentru cerealele păioase la un 
nou nivel.

O tehnologie puternică 
și unică
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Bixafen și protioconazol au două moduri diferite și 
complementare de acțiune. Bixafen inhibă lanțul 
respirator, blocând respirația celulară a agentului 
patogen. Protioconazol vizează calea de biosinteză a 
sterolului, descompunând membrana celulară. 

Dublă lovitură împotriva 
principalelor boli ale cerealelor

Mitocondrie
SDH (Succinat dehidrogenază)

Producția de energie celulară

 Reticul endoplasmatic
CYP51 (C14-demetilază)

Formarea membranei celulare

Celula ciupercii patogene



14C-bixafen
Pirazoli-carboxamide

1 zi 7 zile

14C-protioconazol
Triazolintione

Ridicat

Scăzut

7 zile1 zi

Ridicat

Scăzut
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Proprietăți sistemice 
unice
Deși ambele substanțe active au moduri diferite de acțiune, 
ele se translocă în plantă cu viteză similară, protejând planta 
împotriva patogenilor. Aviator Xpro beneficiază de efectul 
sinergic al celor două substanțe active, astfel că în acest caz 
1+1=3. Controlul patogenilor împreună cu efectul fiziologic 
pozitiv produc un efect cumulat superior față de cel al 
produselor care prezintă aceste proprietăți când sunt aplicate 
separat. 

bixafen X protioconazol =

Autoradiografie a frunzelor de grâu



Se repartizează uniform 
în țesutul frunzelor, după 
absorbția rapidă, prin 
difuzie

Transportat prin frunză 
în xilem 
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Perioadă de protecție 
prelungită 
Modul unic de distribuție și penetrare al substanțelor active 
la nivelul frunzelor de cereale păioase conferă produsului o 
perioadă de protecție extinsă. 

Odată ce Aviator® Xpro a fost aplicat în cultură, acesta 
penetrează cuticula frunzelor. Este distribuit în interiorul 
țesutului frunzelor și transportat prin xilem, protejând frunza 
atât din interior cât și din exterior.

Secțiune transversală a unei frunze de grâu 
văzută la microscopul electronic
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Retenție și distribuție 
îmbunătățite pe limbul foliar
Nu numai proprietățile superioare ale celor două substanțe active 
contribuie la performanța de neegalat a produsului. Formularea 
avansată unică cu triplu adjuvant este cea care îmbunătățește retenția 
și distribuția amestecului de stropit la suprafața limbului foliar. 
Adjuvanții din formularea noului produs reduc tensiunea superficială 
a soluției de stropit, picăturile împrăștiindu-se pe o suprafață mult mai 
mare a frunzelor, lipindu-se imediat de acestea. Suprafața de contact 
se mărește până când produsul acoperă în întregime frunza. 
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Timpul scurs de la aplicarea tratamentului până la începutul ploii
30 min 60 min15 min

Aviator® Xpro (1 l/ha) 

SDHI + DMI (1,2 l/ha)

Eficacitatea relativă în combaterea Septoria tritici după diferite intevale de timp
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Stabil la acțiunea 
factorilor de mediu
Structura stratului protector format de soluția de stropit la suprafața frunzelor 
asigură o penetrare rapidă a ambelor substanțe active și de asemenea le menține 
stabile la acțiunea factorilor de mediu, inclusiv a ploii și a luminii. Tehnologia unică 
de formulare a produsului Aviator Xpro, combinată cu mobilitatea superioară 
în interiorul plantelor tratate, asigură o excelentă rezistență la ploaie, oferind o 
flexibilitate sporită fermierilor. 



Creșterea 
hifelor 
ciupercii

Germinație

Creșterea 
hifelor 
ciupercii

Germinație
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Puternică acțiune preventivă și curativă 
pentru utilizare fiabilă și flexibilă 
Aviator Xpro este în primul rând o soluție preventivă, dar sunt 
binecunoscute proprietățile curative provenite din combinația cu 
protioconazol. Totul se rezumă la raportul unic dintre cele două 
substanțe active ale lui Aviator Xpro. Protioconazol este deja consacrat 
ca triazolul cu cel mai puternic efect curativ, la care acum bixafen 
aduce durata extrem de lungă de acțiune. 
Aviator Xpro acționează asupra germinării agenților patogeni, a 
alungirii tubului germinativ, penetrării, creșterii miceliilor și sporulării.

Remarcabil în combaterea Septoria Excelent în combaterea Puccinia

Netratat Netratat Aviator® Xpro

Dezvoltarea agenților patogeni în frunzele de grâu văzute la microscopul electronic

Aviator® Xpro
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5 Excelent (nou standard)
4 Foarte bun (cel mai bun standard existent)
3 Bun
2  Suficient la presiune moderata a bolii
1 Efect secundar

 Aviator® Xpro
 SDHI + DMI

Eficacitate de neegalat
Aviator® Xpro oferă o eficacitate excelentă și un spectru larg de control, 
în mod special asupra Septoria tritici și Puccinia. De fapt, eficacitatea 
sa pe Septoria este de neegalat de către orice altă combinație 
DMI + SDHI. Este, de asemenea, foarte eficient pentru a combate 
Rynchosporium (rincosporioza) și Helminthosporium (pătarea 
reticulară sau helmintosporioza), precum și rugina brună și pătarea în 
ochi a bazei tulpinii, plus un număr mare de alte boli importante care 
pot ataca culturile de grâu de toamnă și de primăvară, orz de toamnă și 
de primăvară, secară și triticale. 
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Ramularia collo-cygni
(pătarea frunzelor de orz)

Rhynchosporium secalis
(arsura frunzelor de orz/rincosporioza)

Pyrenophora teres syn. 
Heminthosporium teres 
(pătarea reticulară a 
frunzelor de orz)

Puccinia hordei
(rugina brună pitică)

Blumeria graminis hord.
(făinarea cerealelor)

Pete fiziologice 
pe frunze

Orz
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Septoria tritici
(septorioza grâului)

Blumeria graminis
(făinarea cerealelor)

Pseudocercosporella 
herpotrichoides (pătarea 
în ochi a bazei tulpinii de 
grău/frângerea paiului)

Puccinia recondita 
(rugina brună)

Puccinia striiformis
(rugina galbenă)

Drechslera trictici-repentis
syn. Pyrenophora tritici-
repentis (pătarea și 
sfâșierea frunzelor)

Septoria nodorum
(septorioza spicelor 
de grâu)

Grâu
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Martor
Producție: 

7,1 t/ha

Protioconazol + 
fluoxastrobin

Producție: 
9,4 t/ha

Aviator® Xpro
Producție: 
10,0 t/ha

Orz (varietate: Candesse), Germania – Pyrenophora 
teres, nivel atac 40%, 1 aplicare la BBCH 39 – observație 
la BBCH 73 (18 zile după aplicare)

Efect fitotonic puternic 
Aviator® Xpro nu oferă doar un control excelent al bolior, ci, în plus, 
amplifică procesele fiziologice ale plantelor. Aceasta include efectul 
de greening, susținut de un număr mare de experiențe în câmp și de 
studii universitare care arată că plantele tratate cu Aviator Xpro rămân 
mai verzi și mai sănătoase pentru o perioadă mai lungă de timp. 
Această întârziere practic a procesului de îmbătrânire oferă un impuls 
semnificativ plantelor pentru a obține un potențial ridicat de producție. 
Aceste efecte fiziologice se extind și la capacitatea culturilor de a-și 
recăpăta vigoarea după un eventual stres datorat secetei.   

 Netratat   Aviator® Xpro   SDHI + DMI Orz: o aplicare. N = 60 experiențe în Europa (2005-2009)

SDHI + DMI
Producție: 

8,7 t/ha
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1,48

1,08
0,84

1,83

+ 0,24 t/ha

Orz
Netratat = 6,99 t/ha

+ 0,35 t/ha

Grâu
Netratat = 7,65 t/ha

SDHI + DMI Aviator® Xpro SDHI + DMI
2 aplicări

113 experiențe (2005 – 2008) 
 

1-2 aplicări
74 experiențe (2006 – 2008) 
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Amplificator de producție 

Datele din experiențele la grâu cu Aviator Xpro arată că 
acesta este cu un pas înaintea produselor care au același 
mod de acțiune. În medie, acestea au arătat o diferență 
în plus de 0,35 t/ha față de o combinație de fungicide 
SDHI+DMI.
Datele din experiențele de la orz, aplicat împotriva 
principalelor boli Helminthosporium și Rhynchosporium, 
au arătat de asemenea că Aviator Xpro este un produs 
de neegalat. Peste 100 de experiențe din Europa au 
demonstrat un spor de producție de 0,24 t/ha comparativ 
cu o combinație SDHI+DMI. 
Rezultatele testelor din România au confirmat diferențele 
de producție obținute în testele Europene.
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Ghid de utilizare

Bayer sprijină pe deplin Comitetul de Acțiune Împotriva 
Rezistenței la Fungicide (FRAC - Fungicide Resistance Action 
Committee) în ceea ce privește ghidul de utilizare a clasei de 
fungicide SDHI. Fungicidele SDHI trebuie folosite întotdeauna 
în amestec, ambele substanțe având moduri diferite de 
acțiune. Recomandările FRAC sugerează, de asemenea, 
că partenerul de amestec trebuie să ofere și un control 
satisfăcător al bolii atunci când este utilizat singur împotriva 
bolii țintă. Nu aplicați mai mult de două tratamente pe sezon 
cu produse din grupa chimică SDHI. 
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Sumar

Sinergia unică dintre cele două substanțe active într-o 
formulare avansată ridică performanța produsului Aviator Xpro  
la un nivel superior, de neegalat.

Combinația dintre cele două substanțe active și cea mai 
recentă tehnologie de formulare a produsului aduc un progres 
semnificativ în ceea ce privește performanța fungicidului.

Eficacitatea excelentă a substanței active bixafen și efectul 
curativ din protioconazol dau o mai mare flexibilitate 
cultivatorilor și oferă o asigurare suplimentară în situația unui 
sezon dificil.

Aviator Xpro asigură un nivel superior de control al bolilor 
și are un impact pozitiv asupra fiziologiei plantelor, ambele 
acționând ca un amplificator al randamentului culturilor de 
cereale. 

Eficacitatea de neegalat, completată de protecția de lungă 
durată, oferă un plus de confort și siguranță cultivatorilor de 
cereale păioase.





Aplicația mobilă Bayer Agro Solution:
toată informația de care ai nevoie 
pentru a lua decizia corectă.

Înaintea utilizării oricărui produs de pro-
tecţie a plantelor este necesar să citiţi cu 
atenţie şi să respectaţi cu stricteţe toate 
indicaţiile, măsurile de siguranţă şi orice 
alte informaţii cuprinse în eticheta produsu-
lui. Informaţiile noastre tehnice se bazează 
pe teste exhaustive şi sunt, la nivelul 
celor mai recente cunoştinţe ale noastre, 
adevărate şi co  recte, dar nu implică nicio 
garanţie deoarece condiţiile de utilizare şi 
de stocare sunt în afara controlului nostru. 
Descrierea şi datele privind carac te  risticile 
produselor nu conţin nicio afir  maţie referi-
toare la responsabilitatea noastră pentru 
eventuale daune.

Bayer SRL
Divizia Crop Science
Sos. Pipera nr. 42, et 1, 16, 17, Sector 2, Bucureşti
Tel.: 021.529.5900
www.bayercropscience.ro


