
ВИШЕ ОД СЕМЕНА



ДОНОСИМО 
НОВЕ 
ПЕРСПЕКТИВЕ

Бајер се фокусира, не само на третман 
семена, већ на комплетну заштиту семена 
и младе биљке кроз избор адекватних 
производа, средстава за облагање семена, 
подршку, сервис и машине - све у циљу 
постизања здравог и исплативог приноса.

ЈЕДИНСТВЕНИ СИСТЕМ
У потпуности смо посвећени развоју семена 
врхунског квалитета, јер знамо колико је 
то важно за постизање најбољих могућих 
приноса. Постизањем високих приноса 
помажемо бољи развој пословања наших 
партнера и крајњих корисника.

СТВАРАМО ЧВРСТЕ ВЕЗЕ СА ЉУДИМА

Применом нових технологија повећава се 
квалитет, продуктивност и исплативост 
производње. Нове технологије истовремено 
подразумевају употребу проверених и 
поузданих средстава за третман семена 
али и сам начин професионалне дораде 
семена врхунским машинама и апаратима и 
припремљеним рецептурама.  
Исплативост овог програма је проверена 
кроз вишегодишње приносне огледе на 
великом броју локација у најважнијим 
производним регионима.

НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У 
ОБЛАСТИ ТРЕТМАНА СЕМЕНА

ДВА И ДВА НИСУ
УВЕК ЧЕТИРИ

Bayer SeedGrowth™ превазилази оквире 
обичне заштите семена јер представља 
комбинацију четири најважнија сегмента 
врхунског третмана семена, а као крајњи 
резултат даје сигурну и успешну производњу 
кроз постизање најбољих могућих приноса.

ПРЕПАРАТИ 
ЗА ТРЕТМАН 
СЕМЕНА

СРЕДСТВА 
ЗА 
ОБЛАГАЊЕ 
СЕМЕНА

ОПРЕМАПОДРШКА 
И СЕРВИС

ВИШЕ ОД СЕМЕНА

Кроз нови концепт третмана семена, компанија 
Бајер пружа јединствено решење за унапређење 
сигурности пословања - како за произвођаче 
семенског репроматеријала, тако и за крајње 
кориснике.
Људи су ти који чине основу програма Bayer 
SeedGrowth. То су људи који разумеју потребе 
произвођача, који прате њихове тежње и 

циљеве, који желе да буду њихови 
партнери у производњи и 

да својом стручношћу и 
експертизом из области 

третмана семена дају свој 
допринос крајњем успеху 
и постизању високих и 
стабилних приноса.



СИГУРНОСТ
ПОСЛОВАЊА

Сви учесници и пословни партнери у 
ланцу производње семена различитих 
ратарских култура, укључујући 
селекционере, дорађиваче, 
дистрибутере и наравно крајње 

кориснике ће имати вишеструке 
користи од  Bayer SeedGrowth 

програма који представља 
јединствени и свеобухватни 

систем за заштиту семена.

ЗАЈЕДНО ШТИТИМО 
ПРОИЗВОДЊУ, ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ И БЕЗБЕДНОСТ 
НА РАДУ
Један од разлога наше одлуке да повежемо 
све сегменте процеса третмана семена 
и успоставимо контролу и сигурност 
у производњи, јесте заштита животне 
средине и безбедност на раду.
Желимо да максимално смањимо количину 
одате прашине при манипулацији семеном 
и постигнемо већу безбедност, и за 
запослене у дорадним центрима, и за 
произвођаче током сетве.

Семе као основна јединица приноса 
захтева одговарајуће услове за опстанак 
и развој. Да бисмо омогућили семену и 
младој биљци да се неометано развијају, 
неопходно је сачувати их од болести и 
штеточина.

Bayer SeedGrowth™ има задатак да гајеној 
биљци омогући најбољи могући почетак, 
да буде „одскочна даска“ за постизање 
одличних приноса, и што је подједнако 
важно, да свим учесницима
у ланцу производње пружи
сигурност и добит.

ПРЕПАРАТИ
ЗА ТРЕТМАН
СЕМЕНА

Нека добро семе буде 
врхунско семе



GAUCHO
СИСТЕМИЧНИ ИНСЕКТИЦИД
ЗА ТРЕТМАН СЕМЕНА ШЕЋЕРНЕ 
РЕПЕ И ОЗИМОГ ЈЕЧМА

•  Ефикасно сузбија жичњаке, буваче 
и житног бауљара у шећерној репи, 
односно јечму

•  Штити усев од лисних ваши чиме се 
спречава појава вирусних обољења  

Активна материја:
имидаклоприд 600 g/l

АНТИСТРЕС ШТИТ 
младим биљкама јечма 
омогућава:

• Боље подношење суше и 
других стресних услова

• Повећање имунитета 
против вирусних и 
бактеријских инфекција

• Бујност, уједначенији 
склоп и већи принос

JANUS FORTE
СИСТЕМИЧНИ ИНСЕКТИЦИД 
ЗА ТРЕТМАН СЕМЕНА ШЕЋЕРНЕ РЕПЕ

•  Одлична заштита против ларви 
скочибуба - жичњака

•  Успорава и редукује напад репине 
пипе и омогућава њено ефикасније 
сузбијање 

Активне материје:
клотианидин 100 g/l, бета цифлутрин 80 g/l, 
имидаклоприд 100 g/l



MESUROL
ИНСЕКТИЦИД-РЕПЕЛЕНТ
ЗА ТРЕТИРАЊЕ СЕМЕНА КУКУРУЗА 
И СУНЦОКРЕТА

• Одбија различите врсте 
птица

• Редукује број ларви 
скочибуба - жичњака

Активна материја:
метиокарб 500 g/kg

LAMARDOR
СИСТЕМИЧНИ ФУНГИЦИД ЗА 
ТРЕТМАН СЕМЕНА ПШЕНИЦЕ
И ЈЕЧМА

•  Одлично сузбија фузариозну трулеж 
корена и приземног дела стабла 

•  Ефикасан против узрочника главнице 
и откривене гари

•  Делује као регулатор раста на гајену 
биљку  

•  Стимулише развиће кореновог 
система

•  Побољшава бокорење
•  Чини биљку здравијом и отпорнијом  

Активне материје:
тебуконазол 150 g/l,
протиоконазол 250 g/l



RAXIL 060FS
СИСТЕМИЧНИ ФУНГИЦИД
ЗА ТРЕТМАН СЕМЕНА ПШЕНИЦЕ

•  Одлично делује против узрочника 
главнице

•  Ефикасна заштита од откривене 
гари

Активна материја:
тебуконазол 60 g/l

PRESTIGE
ИНСЕКТО-ФУНГИЦИД
ЗА ЗАШТИТУ КРТОЛА СЕМЕНСКОГ 
КРОМПИРА

Ефикасно сузбија:
•  прву генерацију кромпирове златице
•  проузроковача беле ноге кромпира 

Активне материје:
имидаклоприд 140 g/l,
пенсикурон 150 g/l



REDIGO M
СИСТЕМИЧНИ ФУНГИЦИД
ЗА ТРЕТМАН СЕМЕНА КУКУРУЗА

Активне материје:
протиконазол 100 g/l, 
металаксил 20 g/l

RAXIL STAR
СИСТЕМИЧНИ ФУНГИЦИД
ЗА ТРЕТМАН СЕМЕНА ПШЕНИЦЕ 
И ЈЕЧМА

•  Одлично сузбија фузариозну трулеж 
корена и приземног дела стабла  

•  Јединствено деловање на пегавост 
листа јечма 

•  Јачи коренов систем
•  Јачи имунитет и развој гајене биљке 

Активне материје:
флуопирам 20 g/l, протиоконазол 100 g/l,
тебуконазол 60 g/l

•  Ефикасна заштита против 
проузроковача полегања

•  Сигурно против трулежи 
семена и палежи клијанаца



SONIDO
ИНСЕКТИЦИД ЗА ТРЕТМАН
СЕМЕНА КУКУРУЗА

•  Изврстан еколошки профил препарата
•  Тренутно деловање и ефикасност у 

најосетљивијем периоду пораста 
биљке

•  Ефикасно сузбија жичњаке и грчице
•  Одлична заштита семена и младог 

корена омогућава бржи почетни 
пораст и индиректну борбу против 
надземних штеточина

•  Контрола третмана путем “Bayer SL” и 
“Heubach” теста

Активна материја:
тиаклоприд 400 g/l

YUNTA QUATTRO
ИНСЕКТО-ФУНГИЦИД ЗА ТРЕТМАН 
СЕМЕНА ПШЕНИЦЕ И ЈЕЧМА

Активне материје:
тебуконазол 6,7 g/l, протиоконазол  33,3 g/l 
имидаклоприд 166,7 g/l, клотианидин 166,7 g/l 

•  Поуздано сузбија фузариозну трулеж 
корена и приземног дела стабла 

•  Спречава појаву главнице и гари
•  Ефикасно штити од сиве пегавости 

листа и класа
•  Дуготрајно штити од цикада и лисних 

ваши, чиме спречава појаву вирусних 
обољења

•  Јача коренов систем
•  Поспешује бокорење
•  Повећава отпорност биљке на ниске 

температуре
•  Позитивно утиче на    

квалитет зрна и    
висину приноса

SONIDO ДОПРИНОСИ ПОВЕЋАЊУ 
ПРИНОСА
Просечно повећање приноса у огледима за 
период 2013. - 2015. године и просек у kg

YUNTA QUАTTRO ДОПРИНОСИ 
ПОВЕЋАЊУ ПРИНОСА
Просечно повећање приноса у огледима за 
период 2012. - 2015. године и просек у kg
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СРЕДСТВА
ЗА  ОБЛАГАЊЕ 
СЕМЕНА Средства за облагање семена 

компаније Бајер, под именом Peridiam, 
су технолошки унапређени полимери 
чија је основна функција да повећају 
ефикасност заштите,  омогуће лакшу 
и прецизнију сетву и спрече скидање 
пестицида са површине семена. 
Препарати породице Peridiam врло брзо 
су испољили своју употребну вредност и 
постали синоним за квалитетан третман 
семена  готово свих најзначајнијих усева 
- кукуруза, стрних жита, сунцокрета, 
уљане репице, соје, поврћа и др.
Када су иновације у питању, наша прича 
се не завршава на томе... Последња 
генерација Peridiam полимера у својој 
формулацији садржи микроелементе 
неопходне за правилан раст и развој 
биљака, чиме се додатно доприноси 
постизању најбољих могућих резултата 
у производњи.

PERIDIAM

Узмите добро семе и 
учините га још бољим

ВРСТЕ PERIDIAM ПРЕПАРАТА 
ПРЕМА НАМЕНИ:

Облагање семена пшенице, јечма, 
овса и ражи:
Peridiam Ferti FT402 (садржи 
микроелементе Mn, Mo, Zn)
Peridiam Eco Red EC103

Облагање семена кукуруза:
Peridiam Ferti FT403 (садржи 
микроелементе Zn i B)

Облагање семена соје: 
Peridiam Rhizofilm - обезбеђује дужу 
активност азотофиксатора из рода 
Rhizobium spp.

Значајно 
смањење
ослобађања
прашине

• Већа безбедност за дорађиваче и 
кориснике семена

• Мање прашине приликом сетве

Боље 
облагање и 
обојеност 
семена

• Побољшан визуелни изглед семена
• Уједначена обојеност различитих 

партија семена
• Равномернија расподела а.м. на семену
• Смањење губитка препарата са 

семена приликом механичког 
стреса (превоз, манипулација у 
магацинима, сетва)

Низак 
вискозитет
формулације

• Стабилност на различитим 
температурама

• Лакша апликација током процеса 
дораде

Изузетна 
сипљивост
третираног 
семена

• Олакшава и убрзава процес 
паковања

• Омогућава прецизнију и бржу сетву

Потпуно 
безбедан
за семе

• Осигурава оптималну клијавост 
семена



ПОДРШКА И 
СЕРВИС

BAYER SEEDGROWTH™ обезбеђује 
техничку подршку и сервис клијентима 
кроз обуку, тестирање и саветовање у 
области третмана семена.

Бајер је једина компанија у индустрији 
заштите биља која је започела производњу 
и дистрибуцију сопствених  машина за 
третман семена. Захваљујући непрекидном 
развоју технологије и усавршавању машина 
за третирање семена, Бајер ће бити у 
могућности да понуди различите типове 
машина у складу са потребама дорадних 
центара. 

ОПРЕМА ЗА 
ТРЕТМАН 
СЕМЕНА

•  Избор и подешавање опреме за третман 
семена 

•  Припрема рецептуре
•  „Heubach“ тест – контрола ослобађања 

укупне количине прашине са површине 
семена 

•  “Bayer SL” тест - тачно одређивање укупно 
нанешене количине препарата на семе 

•  Тестирање клијавости третираног семена
•  “Bayer Quality Checker” - брзи тест 

квалитета третмана
•  “Bayer Compatibility” тест - испитивање 

компатибилности семенског материјала и 
средстава за третман семена



ВИШЕ ОД СЕМЕНА

                                   је нови, другачији, савременији, једном речју
једини програм у свету који обезбеђује комплетан третман семена.
Представља јединствену комбинацију 4 најважнија сегмента врхунског
третмана семена.

Bayer је у потпуности посвећен развоју семена врхунског квалитета,
јер знамо колико је то важно за постизање најбољих могућих приноса,
а самим тим и за развој пословања наших партнера и крајњих корисника.

Технологија
наношења
полимера ради
бољег пријањања
препарата, мањег
одавања прашине,
све у циљу што
ефикасније и
безбедније заштите.

Техничка подршка
клијентима кроз обуку,
тестирање и саветовање
у области третмана
семена

Напредна решења за
заштиту семена и

младе биљке

Машине, опрема и
комлетна технологија
за прецизно наношење
препарата на семе

ПОДРШКА
И СЕРВИС

СРЕДСТВА ЗА
ОБЛАГАЊЕ
СЕМЕНА

ОПРЕМАПРЕПАРАТИ ЗА
ТРЕТМАН
СЕМЕНА

BAYER SEEDGROWTH™
Bayer SeedGrowth™ превазилази оквире 
обичне заштите семена, јер представља 
јединствену комбинацију 4 најважнија 
сегмента врхунског третмана семена.

Баjер д.о.о
Омладинских бригада 88б
11070 Нови Београд
Тел: 011/20 70 252
www.cropscience.bayer.rs


