
Serifel®

Vyvážená ochrana  
ve Vašich rukách



Cesta jak dosáhnout  
rovnováhy

Serifel®

Společnost BASF vyvinula Serifel®, biologický 
fungicid obsahující účinnou látku Bacillus 
amyloliquefaciens, kmen MBI600. Jedná 
se o fungicidní postřikový přípravek, jehož 
účinný organismus po kontaktu s patogenem 
narušuje vlákna hub. Serifel® je moderním 
a udržitelným řešením pro zemědělce, 
spotřebitele i životní prostředí.

Vlastnosti a výhody přípravku 

 koncentrovaný biologický fungicid

 biologické a ekologické zemědělství

 odolný proti smyvu deštěm

 teplotní flexibilita 

 krátká ochranná lhůta

 antirezistentní strategie

 minimalizace reziduí 

 flexibilní mísitelnost s konvenčními produkty

Profil přípravku 

Registrace rajče, paprika, salát

Účinná látka Bacillus amyloliquefaciens kmen 
MBI600

Formulace WP, 110 g/kg, min 5.5 x 10 1̂0 cfu/g

Choroby plíseň šedá, sklerotiniová hniloba 

Aplikační dávka 0,5 kg/ha 

Dávka vody 200–2 000 l/ha

Maximální počet 
aplikací

6×

Interval mezi 
aplikacemi

5 dnů

Ochranná lhůta pouze 1 den

Serifel je nekompatibilní s přípravky obsahujícími antibiotika, 
Chlorothalonil, Folpet, Metalaxyl-M, Metiram, Mankozeb.



Rajče

Salát

Serifel® - doporučená 
aplikace proti plísni šedé

Serifel® - doporučená 
aplikace proti plísni šedé 
a sklerotiniové hnilobě

SERIFEL®

SERIFEL®

SERIFEL®

SERIFEL®

Preventivní aplikace přípravku 
Serifel® pomáhá zastavovat 
rozvoj patogena. Serifel® 
doplňuje ostatní přípravky 
v programu aplikace. 
Poskytuje lepší flexibilitu 
až krátce do sklizně. 

Preventivní aplikace v aplikačních 
programech před a krátce před 
sklizní umožňuje kvalitní produkci 
s nejnižší úrovní reziduí. 

Ochrana proti chorobám 
během růstu: 

+

střídání s chemickými přípravky,  
tank mix s chemickými přípravky

Ke konci růstu: 
poslední aplikace

Minimalizace reziduí 
ke konci růstu

Biologický standard - deposita postřiku Bez deposit po aplikaci přípravku Serifel®

Ochrana proti chorobám 
během růstu: 

+

střídání s chemickými přípravky,  
tank mix s chemickými přípravky

Ke konci růstu: 
poslední aplikace

Minimalizace reziduí 
ke konci růstu



00 11 61 7115

010 01200 00 11 41 49

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.

Ochrana zeleniny 
proti škodlivým 
činitelům

00 09 10 13 43 49

Stomp® Aqua
3,5 l/ha

Stomp® 400 SC
3,3–4,1 l/ha

Kumulus®

3,0 kg/ha

Signum®

0,75–1,0  kg/ha 

Dagonis®

0,6–2,0 l/ha

00 09 11 15 51 71

Tykvovitá zelenina 

Kumulus®

3,0 kg/ha

Collis®

0,5–0,75 kg/ha 

Dagonis®

0,6 l/ha

00 09 11 45 4913 41

00 09 11 13 14 4945

Brukvovitá zelenina

Zelenina (obecně)

Mrkev, petržel

Stomp® 400 SC
3,3–4,0 l/ha

Stratos® Ultra
1,0–4,0 l/ha

Butisan® 400
2,0 l/ha

Copac WG
Registrace: mrkev, petržel, okurka, cibule, celer bulvový, brambory aj.

Signum®

1,5 l/ha 

Dagonis® 
1,0 l/ha

00 09 10 12 14 4941

Cibule

Stomp® 400 SC
3,3–4,1 l/ha

Stomp® Aqua
3,5 l/ha

Signum® 
1,5 kg/ha 

Dagonis® 
0,6–1,0 l/ha

BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
Česká republika
tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz

Více informací naleznete na etiketě 
a u obchodního zástupce
Kontakt:  
Ing. Drahomíra Musilová  
mobil: 737 240 534  
e-mail: drahomira.musilova@basf.com


