
De innovatie van Syngenta in zaaizaadontsmetting!



Vibrance: zaaizaadontsmetting

• Op basis van Sedaxane

• SDHI ontwikkeld voor de zaaizaadontsmetting

– Unieke eigenschappen

– Unieke formulering

• Toelatingen in België eind 2017 

– Vibrance Duo – granen

– Vibrance – maïs 
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Zaaizaadontsmetting granen



• Actieve stoffen: 25 g/l sedaxane + 25 g/l fludioxonil 

• Formulering: vloeibare suspensie (FS 50)

• Gewassen:

– Winter- en zomertarwe en spelt  
• Microdochium nivalis, Septoria nodorum, Fusarium spp.,  Tilletia caries, Ustilago tritici and Rhizoctonia spp

• 200 ml / 100 kg zaden

– Winter- en zomergerst
• Microdochium nivalis, Pyrenophora graminea, Ustilago hordei,  Ustilago nuda

• 200 ml / 100 kg zaden

– Triticale
• Microdochium nivalis

• 200 ml / 100 kg zaden

– Winter- en zomer Haver
• Ustilago Avenae

• 150 ml / 100 kg zaden

– Winter- en zomer Rogge
• Microdochium nivalis and Ustilago occulta.

• 200 ml / 100 kg zaden



 Betere bescherming van het zaad

 Tegen kiem- en bodemschimmels

 Excellent op sneeuwschimmel en fusarium

 Veilig voor het gewas

 Snellere kieming

 Betere veldopkomst

 Meer gezonde wortels

 Sterkere planten

 Klaar voor een snelle groei

 Meer opbrengst

 Gemiddeld hogere opbrengsten tov de standaard

De verzekering voor een betere teeltopbrengst!



Untreated Ref 

Zaaizaadbehandeling in wintertarwe 
Meer planten en robustere planten (België 2017) 



Zaaizaadbehandeling in wintertarwe
Meer gezonde wortels

Schone grond en onbehandeld

zaad

Schone grond en behandeld

zaad (Vibrance Duo)



Zaaizaadbehandeling in Wintertarwe
Verschillen in opbrengsten tussen Vibrance Duo tov onbehandeld

Gemiddelde opbrengstverhoging met Vibrance Duo 

behandeld zaaizaad in 59 proeven : 563 kg/ha



Zaaizaadbehandeling in Wintertarwe
Verschillen in opbrengsten tussen Vibrance Duo tov Celest





Vibrance zaadontsmetting in maïs

• Werkzame stof : SEDAXANE   @2,5ml/50ks 

• Is aanvullend op de standaard ontsmetting

• Positieve invloed op wortelstelsel (ROOTING POWER) én 

plantontwikkeling : geeft betere stress- en droogtetolerantie, 

betere nutriëntenopname en uiteindelijk meer opbrengst

• Uitstekende werking tegen Rhizoctonia

• Veilig voor het zaad

• Voordeel in alle omstandigheden : een investering die loont



• Stimuleert wortelontwikkeling

•Maakt de plant beter stress tolerant

•De beste bescherming tegen Rhizoctonia

• Verzekert én verhoogt het opbrengstpotentieel



Werking in Rhizoctonia besmette grond



Vibrance werking vs standaard ontsmetting
Rhizoctonia

geïnfecteerde

grond

Maxim+mes
Maxim+mes

VIBRANCE LR

Betere tolerantie



Maxim+mes
Maxim+mes

VIBRANCE LR

Vibrance werking vs standaard ontsmetting

Betere wortel ontwikkeling

Rhizoctonia

geïnfecteerde

grond



Werking in normale grond



Ontwikkeling jonge maïsplant

Vibrance vs standaard ontsmetting

Maxim+mes
Maxim+mes

VIBRANCE LR

Normale,

niet geïnfecteerde

grond

Betere, snellere ontwikkeling

Classification : Internal use



Maxim+mes Maxim+mes

VIBRANCE LR

Betere wortel ontwikkeling

Ontwikkeling jonge wortels

Vibrance vs standaard ontsmetting

Normale,

niet geïnfecteerde

grond



DS OPBRENGST 100= 20.5 ton/ha

VEM 100= 983 VEM/kg DS

Vibrance werking vs standaard ontsmetting

Normale gronden

Normale,

niet geïnfecteerde

grond



• Stimuleert wortelontwikkeling

•Maakt de plant beter stress tolerant

•De beste bescherming tegen Rhizoctonia

• Verzekert én verhoogt het opbrengstpotentieel


