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skład: 
fl uopikolid – 62,5 g/l
propamokarb – 625 g

płynna formulacja SC
dawka 1,2–1,6 l/ha
opakowania: 1 l; 5 l; 

g/l

C

15 l

charakterystyka

INFINITO 687,5 SC – środek  grzybobójczy o działaniu systemicznym 

i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie 

ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz w ochronie warzyw przed choro-

bami grzybowymi.

ROLNICY, włączając Infi nito do programów ochrony przed zarazą 

ziemniaka, mogą być pewni, że potencjał ich uprawy będzie w pełni

zrealizowany w postaci ilości i jakości plonu bulw. 

technologia 

dla ochrony

INFINITO – FUNGICYD NA CZASIE. W chwili obecnej, bardziej 

niż kiedykolwiek, producenci ziemniaka potrzebują środka w pełni 

chroniącego uprawy przed zarazą ziemniaka, której agresywność 

wzrasta. Równie duży problem stanowi zwalczanie mączniaka 

rzekomego w uprawach warzyw.

INFINITO JEST FUNGICYDEM NOWEJ GENERACJI łączącym 

zupełnie nową, innowacyjną substancję aktywną – fl uopikolid – ze zna-

komitym propamokarbem – składnikiem działającym w roślinie w sposób 

systemiczny.

FLUOPIKOLID wykazuje zupełnie nowy sposób działania. W połączeniu 

z propamokarbem obserwuje się wyjątkowy efekt synergizmu, który 

ustanawia nowe standardy w zwalczaniu zarazy ziemniaka (Phytophthora 
infestans), patogenu tworzącego oospory. Efektem jest szybko działający, 

trwały produkt, zwalczający wszystkie kluczowe stadia w cyklu rozwo-

jowym zarazy, by zapewnić znakomitą ochronę w okresie wzrostu roślin 

ziemniaka.
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skuteczność 

w praktyce
STOSOWANIE. Praktyka rolnicza dowodzi, że In-

fi nito stosowany w programach ochrony

fungicydowej zdecydowanie przewyższa skutecznośccią 

inne fungicydy, szczególnie długotrwałym efektem 

działania oraz kompleksową ochroną roślin.

W rankingu fungicydów ocenionych przez niezależnych ekspertów Euroblight, opublkowanym 

w 2014 r. Infi nito uzyskał bardzo wysokie oceny, co potwierdza wysoką klasę tego fungicydu. 

STOSOWANIE W PROGRAMACH OCHRONY 

W tradycyjnej ochronie ziemniaka, opartej najczęściej 

na dwóch, trzech zabiegach fungicydowych, Infi nito jako 

preparat o wyjątkowym działaniu systemicznym zalecany jest 

do stosowania w okresie intensywnego wzrostu przeciwko 

zarazie na łodygach i liściach w pełnej dawce, tj. 1,6 l/ha.
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liści i łodyg
wzrost części 
nadziemnych

zakrycie 
międzyrzędzi

początek
kwitnienia

pełnia
kwitnienia

tworzenie
jagód

dojrzałość 
bulw

1 zabieg 3 zabieg2 zabieg

Pyton Consento
2 l/ha

Program podstawowy

•  3 zabiegi
•  dawka Infi nito – 1,6 l/ha
•  zabiegi (co 10–14 dni) 1,6 l/ha 1,6 l/ha

0 = nieskuteczny; (+) zadowalający efekt; (++) dobry efekt; (+++) bardzo dobry efekt;
Ocena skuteczności przed zarazą na liściach i ochroną bulw wg skali: 2-5.

Produkt

Skuteczność ochrony przed 
zarazą Działanie

Odporność 
na zmywanie

Sposób 
działania

liście nowe 
przyrosty łodygi bulwy zapobie-

gawcze lecznicze antyspo-
rulacyjne

3,8 ++ ++ 3,9 +++ ++ ++(+) ++(+) systemiczny
+ wgłębny
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fungicyd

INFINITO TO TAKŻE DOSKONAŁA OCHRONA przed mączniakiem rzekomym 

w uprawach OGÓRKA I CEBULI.

Zwalczane 
organizmy Uprawa Zalecana 

dawka / stężenie
Zalecana ilość 

wody / cieczy użytkowej
Ilość 

zabiegów
Termin 

stosowania

mączniak 
rzekomy

ogórek 
w gruncie 1,6 l/ha 700 l/ha 3

Pierwszy zabieg
wykonać zgodnie

z sygnalizacją
lub natychmiast
po wystąpieniu

pierwszych 
objawów choroby.

ogórek pod
osłonami 0,3 % 120 l/1000 m2 1

mączniak 
rzekomy,
alternarioza
cebuli

cebula* 1,6 l/ha 700 l/ha 3

Alternarioza cebuli (Alternaria porri)

Kontrola

Infi nito 1,6 l/ha + zwilżacz

Skuteczność Infi nito w ochronie cebuli 
przed mączniakiem rzekomym 
(Peronospora destructor) – Kawnice 2011 r.

Skuteczność Infi nito 687,5 SC 
w zwalczaniu mączniaka rzekomego 
w uprawie ogórka – Brzezna 2011 r.

Mączniak rzekomy ogórka (Peronospora 
cubensis)
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*  w uprawie cebuli w celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka 
zwiększającego przyczepność
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INFORMACJA O PRODUKCIE Infi nito®

ziemniak – do pierwszego zabiegu przeciwko zarazie łodygowej i liściowej
oraz do kolejnych zabiegów w okresie intensywnego wzrostu 
aż do początku zasychania naci ziemniaka
ogórek, cebula – zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast 
po wystąpieniu pierwszych objawów choroby

OKRES STOSOWANIA

podstawowa 1,6 l/ha, 0,3% ogórek pod osłonamiDAWKA

cebula, ziemniak – 7 dni, ogórek – 3 dniKARENCJA

środek grzybobójczy do zwalczania zarazy ziemniaka i mączniaka 
rzekomego w uprawie ogórka i cebuli oraz alternariozy cebuli

RODZAJ PREPARATU

Fungicyd o działaniu systemiczno-wgłębnym. Odznacza się wyjątkowo 
długotrwałym efektem ochrony. W pełni chroni liście, łodygi, bulwy
i nowe przyrosty. Działa zapobiegawczo, leczniczo i wyniszczająco. 

SPOSÓB DZIAŁANIA

zaraza ziemniaka – typ łodygowy i liściowy, ochrona bulw przed zarazą,
mączniak rzekomy ogórka, mączniak rzekomy i alternarioza cebuli

ZWALCZANE 

CHOROBY 

ziemniak, cebula, ogórekROŚLINA CHRONIONA

FORMA UŻYTKOWA koncentrat stężonej zawiesiny (płyn) do rozcieńczania wodą

SUBSTANCJA 

AKTYWNA
chlorowodorek propamokarbu 625 g/l, fl uopikolid 62,5 g/l

fungicyd

wyjątkowo 

długie działanie
DODATKOWE ZALETY PREPARATU:

•   Po naniesieniu na roślinę produkt bardzo szybko wnika 
do jej wnętrza 

•   Działa niezależnie od pogody 

•   Działa na wszystkie stadia rozwojowe patogenów

•   Nie wykazuje odporności krzyżowej z innymi fungicydami

•   Jest bezpieczny dla chronionych roślin

•   Selektywny dla najważniejszych organizmów 
pożytecznych



           Czekamy na Twoje pytania.  Uprawa ziemniaków: 600 459 751, 601 597 265
Uprawa ogórków i cebuli: 607 291 138, 668 131 003


