
druh mořidlo registrovaná účinnost

Pšenice jarní

Celest Extra Formula M
fuzariózy (2 l/t), sněť mazlavá pšeničná (2 l/t), sněť mazlavá hladká (2 l/t), sněť zakrslá (2 l/t), plíseň sněžná (2 l/t)

Celest Trio Formula M
fuzariózy (2 l/t), plíseň sněžná (2 l/t), sněť prašná pšeničná (2 l/t), sněť mazlavá pšeničná (2 l/t), sněť zakrslá (2 l/t)

Kinto Duo
sněť mazlavá pšeničná (1,5–2 l/t), sněť prašná pšeničná (1,5–2 l/t), plíseň sněžná (1,5–2 l/t), fuzariózy (1,5–2 l/t)

Kinto Plus
plíseň sněžná (1,5 l/t), fuzariózy (1,5 l/t), sněť mazlavá pšeničná (1,5 l/t), sněť prašná pšeničná (1,5 l/t)

Rancona i-MIX
sněť mazlavá pšeničná (1,5 l/t), fuzariózy, plíseň sněžná (1,0 l/t)

Systiva
plíseň sněžná (1,0–1,5 l/t), sněť mazlavá hladká (1,0–1,5 l/t), padlí travní (1,0–1,5 l/t), 
braničnatka pšeničná (1,0–1,5 l/t), rez pšeničná (1,0–1,5 l/t), rez plevová (1,0–1,5 l/t)

Vibrance Gold
plíseň sněžná (2 l/t), choroby pat stébel (2 l/t), sněť mazlavá pšeničná (2 l/t), sněť zakrslá, sněť prašná pšeničná (2 l/t)

Ječmen jarní

Kinto Duo
sněť prašná ječná (1,5–2 l/t), pruhovitost ječná (1,5–2 l/t), plíseň sněžná (1,5–2 l/t), fuzariózy (1,5–2 l/t)

Kinto Plus
plíseň sněžná (1,5 l/t), fuzariózy (1,5 l/t), sněť prašná ječná (1,5 l/t), sněť ječná tvrdá (1,5 l/t), 
pruhovitost ječmene (1,5 l/t), paluška travní (1,5 l/t)

Rancona i-MIX
sněť prašná ječná (1,0 l/t), pruhovitost ječná (1,0 l/t)

Systiva (1,5 l/t)
plíseň sněžná, sněť prašná ječná, pruhovitost ječná, padlí travní, rez ječná, hnědá skvrnitost 
ječmene, rhynchosporiová skvrnitost ječmene, ramulariová skvrnitost ječmene 

Vibrance Gold
sněť ječná tvrdá (2 l/t), pruhovitost ječná (2 l/t)

Tritikale jarní

Celest Extra Formula M
fuzariózy (2 l/t), sněť mazlavá pšeničná (2 l/t), sněť mazlavá hladká (2 l/t), sněť zakrslá (2 l/t), plíseň sněžná (2 l/t)

Celest Trio Formula M
plíseň sněžná (2 l/t), fuzariózy (2 l/t)

Kinto Duo
sněť mazlavá pšeničná (1,5–2 l/t), sněť prašná pšeničná (1,5–2 l/t), plíseň sněžná (1,5–2 l/t), fuzariózy (1,5–2 l/t)

Kinto Plus
plíseň sněžná (1,5 l/t), fuzariózy (1,5 l/t), sněť prašná pšeničná (1,5 l/t)

Systiva
plíseň sněžná (1,0–1,5 l/t)

Hrách, peluška, 
bob, lupina

Maxim XL 035 FS
houbové choroby (1 l/t)

Pšenice, ječmen, 
tritikale

Polyversum
fuzariózy, sněť mazlavá (0,5 kg/t) – jen pro ekologické zemědělství

Jarní obiloviny,
luskoviny, řepka jarní 
v kombinaci s fungicidními mořidly

M–Sunagreen
jarní obiloviny (1,5 l/t) rostlinný stimulátor, luskoviny (1,5 l/t) rostlinný stimulátor, 
řepka olejná (15 l/t) rostlinný stimulátor

Luskoviny, obiloviny Albit
luskoviny (50 ml/t) rostlinný stimulátor, obiloviny (40 ml/t) rostlinný stimulátor

Nabídka moření osiv přípravky na ochranu rostlin

doporučení firmy BASF: 
1,0 l/t + standardní 
fungicidní mořidlo

doporučení firmy BASF: 
0,75 l/t + standardní 
fungicidní mořidlo

doporučení firmy BASF: 
1,0 l/t + standardní 
fungicidní mořidlo

mořidlo účinné látky
Celest Extra Formula M 25 g/l difenoconazol, 25 g/l fludioxonyl
Celest Trio Formula M 25 g/l difenoconazol, 25 g/l fludioxonyl, 10 g/l tebuconazol
Kinto Duo 55,1 g/l prochloraz (ISO), 20 g/l tritikonazol (ISO)
Kinto Plus 33,3 g/l tritikonazol, 33,3 g/l fludioxonyl, 33,3 g/l fluxapyroxad
Maxim XL 035 FS 25 g/l fludioxonyl, 9,69 g/l metalaxyl-M
Rancona i-MIX 20 g/l Ipkonazol (ISO), 50 g/l Imazalil (ISO)
Systiva 333 g/l fluxapyroxad (ISO)
Vibrance Gold 50 g/l sedaxan, 25 g/l fludioxonyl, 25 g/l difenoconazol


