
  Přidejte k mořidlu Kinto® Plus chybějící 

element na bázi Revysolu - mořidlo Relenya®

  Získejte kompletní řešení všech chorob osiva 

pšenice včetně sněti zakrslé a mazlavé

  Antirezistentní řešení díky 4 účinným látkám

Relenya® 
 Kinto® Plus

Revyluce v ochraně 

osiva pšenice 



NARŮSTAJ Í

PROBLÉM
Sněti v pšenici se stávají velkým nebezpečím a způsobují 

značné škody. Šíření snětí po celé Evropě jde ruku v ruce 

s omezováním nabídky účinných látek na trhu.

Sněť zakrslá představuje pro pěstitele ozimé pše-

nice výrazný problém. Silně napadené porosty jsou 

znehodnoceny, dochází k výraznému snížení výno-

su a zapáchající zrno není možné použít pro potra-

vinářské ani krmné účely. 

K infekci rostlin dochází v půdě při mělkém setí zrna 

zpravidla již na  podzim, a  to prorůstáním houby 

do koleoptile. Kontaminace půdy spórami sněti za-

krslé hraje klíčovou roli v  šíření choroby. Její chla-

mydospóry přežívají v půdě až 10 let, ke klíčení 

potřebují světlo a teploty 1–5 °C po několik týdnů. 

!!  Nebezpečí snětí spočívá v tom, že příznaky jsou 

po větší část vývoje rostliny skryté, takže o výsky-

tu choroby nemusíme vědět až do fáze plně vyvi-

nutého klasu. 

!!  Situace je problematická v  tom, že existuje jen 

omezené množství účinných látek, které dokáží 

sněť zakrslou kontrolovat. Systemicky působící 

mořidlo osiva je jediným způsobem obrany proti 

tomuto patogenu.

Sněť zakrslá 
(Tilletia controversa) 
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CÍ

SNĚŤ ZAKRSLÁ 

(Tilletia controversa)

SNĚŤ PŠENIČNÁ MAZLAVÁ 

(Tilletia caries)

V PŠENICI

Sněť pšeničná mazlavá 
(Tilletia caries)

Sněť pšeničná mazlavá je patogen, který má nega-

tivní dopad na ekonomiku zemědělských podniků, 

protože snižuje jak výnos pšenice, tak kvalitu zrna. 

Obvykle nelze pozorovat žádné příznaky, dokud se 

nevyvine klas. V  infi kovaných klasech jsou místo 

zrna hálky, které vyhřezávají z klasu. Klasy a napa-

dená zrna páchnou po rybině.

!!  Vzhledem k  tomu, že každá hálka obsahuje mi-

liony spór, je schopnost infi kovat zdravé zrno 

na stejném poli obrovská. Pokud je tedy osivo po-

užito pro zásev v příštím roce bez použití efektiv-

ního mořidla, dosáhne napadení snětí pšeničnou 

mazlavou velmi rychle vysokých hodnot. 

Hlavní přenos houby probíhá tedy infi kovaným osi-

vem, zatímco infekce spórami z půdy je méně čas-

tá. Klíčivost spór v půdě je krátká, chlamydospóry 

dokáží přežít několik měsíců jen v sušší půdě.
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PŘIDEJTE
OCH RANU

PŘIDEJTE 

CHYBĚJÍCÍ 

ELEMENT:

MOŘIDLO

RELENYA® 

OBSAHUJÍCÍ 

REVYSOL® 

– NEJNOVĚJŠÍ 

AZOL OD BASF

+ Revysol® je inovativní fungicidní 

účinná látka přinášející revoluci 

v ochraně rostlin

Na rozdíl od konvenčních azolů používaných na trhu 

s  mořidlly osiv, Revysol® je první zástupce moderní 

skupiny isopropanol-azolů, unikátní chemické pod-

skupiny triazolů objevené a vyvinuté společností BASF 

nabízející vynikající účinnost a příznivý ekotoxikologic-

ký profi l. 
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Isopropanol zaujímá

tvar „háčku”

isopropanolová jednotka

azol

Revysol® inhibuje

funkci cílového enzymu

... a hubí tak houbový

patogen

Revysol® kombinuje příznivý 

ekotoxikologický profi l, 

vynikající účinnost a vysokou 

selektivitu

První isopropanol-azol

Jedinečné chemické složení umožňuje 

molekule měnit fl exibilně tvar a  formu. Při 

kontaktu s  vazebným místem patogenu 

vytváří tvar “háčku“. Díky tomuto fl e-

xibilnímu “háčku“ se Revysol® váže 

na cílový enzym až stokrát silněji než 

konvenční azoly starší generace. A to 

je podstatou výrazně vyšší účinnosti. 

Způsob účinku

Revysol® je fungicid patřící do  skupiny triazolů. 

Triazoly jsou páteří strategie ochrany rostlin proti 

houbovým chorobám a jsou nepostradatelné v za-

bránění rezistence. Azoly blokují jeden specifi cký 

enzym uvnitř buněk hub, zodpovědný za  tvorbu 

buněčných stěn. Revysol® je extrémně efekti-

vní v blokování tohoto enzymu, houba nemůže 

tvořit buněčné stěny a rychle odumírá.
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Účinnost na sněť mazlavou pšeničnou
2017–2019, n = 14, polní pokusy v pšenici, CZ, DE, FR, HU, PL
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Účinnost na sněť zakrslou
2017–2019, n = 18, polní pokusy v pšenici, CZ, AT, DE, HU

ODSTRAŇTE

SNĚŤ

MOŘIDLO 

RELENYA® 

ZAJIŠŤUJE 

VYSOKOU 

ÚČINNOST 

PROTI SNĚTI 

ZAKRSLÉ 

A MAZLAVÉ

–
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Relenya® - selektivita v pšenici (2017)
Vzcházení po zasetí 5 různých odrůd pšenice

neošetřeno

Relenya®

150 ml / 100 kg

standard

200 ml / 100 kg

9298 94100 96102104106108

pšenice ozimá

pšenice ozimá

pšenice ozimá

pšenice špaldová

pšenice emmer

Odrůdy: 

VYNIKAJÍCÍ 

SELEKTIVITA 

NEZÁVISLÁ 

NA POUŽITÉ 

ODRŮDĚ 

PŠENICE
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TÉ 
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Relenya® - selektivita v pšenici (2017)®

Vzcházení po zasetí 5 různých odrůd pšenice

ZVYŠTE

SPOLEHLIVOST

Lepší vzcházení, silnější kořeny, 

odolnost snětím, vynikající selektivita

Využijte benefi ty mořidla Relenya® vedoucí k  vyšším 

výnosům a zisku. Využijte tyto výhody k zajištění vyso-

kého potenciálu výnosu.
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PŘIDEJTE

PARTNERA

Relenya®   
  Špičková ochrana osiva 

nejmodernějším azolem

  Vynikající účinnost 

i za nepříznivých 

podmínek pro vzcházení

  Vytváří silný základ 

vysoké kvality zrna

  Flexibilní partner

  Antirezistentní řešení díky 

nové účinné látce 

(registrace úč. l. na 10 let)

Kinto® Plus   
   Široké spektrum 

ochrany proti 

chorobám osiva

   Podporuje lepší 

klíčení i ve zhoršených 

podmínkách

   Zlepšuje růst kořenů

   Zvyšuje výnos

   Bez aplikačních 

omezení
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Mořidlo Relenya® je k dostání pouze 

v kombinci s mořidlem Kinto® Plus 

v množství 40 l Relenya® a 60 l Kinto® Plus. 

Tímto množstvím ošetříte 40 tun osiva.

A ROZŠIŘTE 

ROZSAH 

OCHRANY 

OSIVA

Přínosy kombinace
Relenya®   + Kinto® Plus

   Jediné řešení se čtyřmi účinnými látkami na trhu

   Kompletní řešení všech chorob osiva pšenice 

včetně sněti zakrslé a mazlavé

   Antirezistentní řešení

   Revysol® rozšiřuje účinnost na další významné choroby

   Minimální prašnost

   Cenově výhodné řešení
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VYŘEŠTE

VŠECHNY 

CHOROBY

SPOJENÍ RELENYA® 

+ KINTO® PLUS PŘINÁŠÍ 

VYSOKOU ÚČINNOST 

NA CHOROBY PŠENICE 

A ZKVALITŇUJE POROST

Unikátní kombinace mořidel Kinto® Plus a Relenya® 

přináší díky synergickému působení čtyř účinných 

látek účinnost na všechny choroby osiva pšeni-

ce včetně sněti zakrslé. 

Dále vykazuje pozitivní vliv na počet rostlin na m2 

a vylepšuje kondici porostů pšenice.

 

Sněť mazlavá pšeničná

Sněť
zakrslá

 

Sněť
prašná
pšeničná

Fuzariózy

Plíseň
sněžná

Rhizoctonia
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Počet rostlin pšenice na 10 m (řádek)

hodnocení 26. 11. 2019, BBCH 12

Společná účinnost Relenya® + Kinto® Plus 

na choroby pšenice, dávka 1,0 + 1,5 l/t osiva

Vizuální stav porostu pšenice

hodnocení 12. 12. 2019, BBCH 12–21, kontrola=5
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Kontrola Relenya®

+ Kinto® Plus
(1,0 + 1,5 l/t)

Standard 1

(2,0 l/t)

Standard 2

(2,0 l/t)

Relenya®

+ Kinto® Plus
(1,0 + 1,5 l/t)

Standard 1

(2,0 l/t)

Standard 2

(2,0 l/t)
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VÝHODY PRO
VÝROBCE 
OSIV
VYNIKAJÍCÍ BARVA 

A POKRYVNOST 

OBILEK A NÍZKÁ 

PRAŠNOST 

PŘI MOŘENÍ

Snížení prašnosti při moření osiva
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Relenya® Relenya®

Kinto® Plus

Strana 11



 

 

Sněť mazlavá pšeničná

Sněť zakrslá 

Sněť prašná
pšeničná

Fuzariózy 

Plíseň sněžná

Rhizoctonia  
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Profi l přípravku

Typ přípravku mořidlo osiva

Účinná látka Revysol® (mefentrifl uconazole) 50 g/l

Formulace FS suspenzní koncentrát

Dávkování 1,0 l/t osiva

Plodiny pšenice ozimá

Spektrum chorob sněť zakrská, sněť mazlavá pšeničná

Mísitelnost Kinto® Plus, Kinto® Duo, Systiva®

Relenya® je první mořidlo osiva obsahující Revysol®. Je registrováno 

pro moření osiva pšenice proti sněti zakrslé a sněti mazlavé pšeničné, 

kde vykazuje vyjímečnou účinnost. Doporučená dávka je 1,0 l/t mo-

řeného osiva. Má rudou FS formulaci vyvinutou pro snížení prašno-

sti. Nabízí vynikající mísitelnost s přípravky Kinto® Plus, Kinto® Duo, 

Systiva® a ostatními mořidly osiva.

Účinnost různých účinných látek na choroby

Triticonazole

Fludioxonyl

Xemium®

Revysol®

REVYSOL® 

ROZŠIŘUJE 

ÚČINNOST 

MOŘIDEL 

NA SNĚŤ 

MAZLAVOU 

A ZAKRSLOU

Relenya®

Doplňuje chybějící element 
ochrany osiva
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Kinto® Plus
Dobrý start od samého 
začátku

Profi l přípravku

Typ přípravku mořidlo osiva

Účinná látka
Xemium® (fl uxapyroxad) 33,3 g/l

tritikonazol 33,3 g/l, fl udioxonyl 33,3 g/l

Formulace FS suspenzní koncentrát

Dávkování 1,5 l/t osiva

Plodiny pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves

Spektrum 
chorob

plíseň sněžná, fuzariózy, sněť mazlavá 

pšeničná, sněť prašná pšeničná, sněť prašná 

ječná, sněť ječná tvrdá, pruhovitost ječná, 

paluška travní, sněť stébelná, rhizoctonia

Mísitelnost Kinto® Duo, Systiva®, Relenya®

Kinto® Plus je kapalný fungicidní suspenzní koncentrát (FS) pro moře-

ní osiva pšenice, ječmene, žita, tritikale a ovsa proti houbovým choro-

bám. Působí na plíseň sněžnou, fuzariózy, sněť mazlavou pšeničnou, 

sněť prašnou pšeničnou, sněť prašnou ječnou, sněť ječnou tvrdou, 

pruhovitost ječnou, palušku travní a na sněť stébelnou. Doporučená 

dávka je 1,5 l/t mořeného osiva.

Kinto® Plus obsahuje tři účinné látky z  odlišných chemických 

skupin, které působí synergicky a zajišťují účinek na široké spektrum 

chorob.

Zdroj: FNAMS, 2017 Zdroj: ADAS, UK, 2017 Zdroj: ADAS, UK, 2017

Kinto® Plus nabízí také pozitivní vliv na zdraví a kondici rostlin 

Procento vzešlých rostlin při chladných 

a suchých podmínkách (průměr 3 sad)
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VLIV NA 

ZDRAVÍ 

A KONDICI 

ROSTLIN

Strana 13



Profi l kombinace
Relenya®   + Kinto® Plus

BASF spol. s r.o.

Sokolovská 668/136d

186 00 Praha 8

Česká republika

tel.: +420 235 000 111

www.agro.basf.cz

Další informace na etiketě a webové stránce 

www.agro.basf.cz

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. 

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace 

o přípravku. Tento materiál má pouze informativní 

charakter. Respektujte varovné věty a symboly 

uvedené v označení.

Typ přípravků mořidlo osiva proti houbovým chorobám

Účinná látka

Revysol® (mefentrifl uconazole) 50 g/l

Xemium® (fl uxapyroxad) 33,3 g/l

tritikonazol 33,3 g/l

fl udioxonyl 33,3 g/l

Formulace FS suspenzní koncentrát

Dávkování
Relenya® 1,0 l/1 t osiva

+ Kinto® Plus 1,5 l/t osiva

Plodiny Pšenice ozimá

Spektrum chorob
Sněť zakrská, sněť mazlavá pšeničná, sněť 

prašná pšeničná, plíseň sněžná, fuzariózy, 

rhizoctonia
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