
Nytt och effektivt 
skydd mot bladmögel 
och brunröta

InFInIto är ett nytt svamppreparat för 
bekämpning av bladmögel i potatis som ger helt nya 
möjligheter till ett effektiv skydd mot angrepp på både 
blad och knölar. 
I Infinito ingår två aktiva substanser, propamocarb 
som verkar systemiskt och fluopicolide som har en 

translaminär verkan. Fluopicolide är en helt ny mycket 
effektiv substans som tidigare inte använts i svensk 
potatisodling och som inte har någon korsresistens 
med andra bladmögelpreparat på marknaden. Det 
betyder att InFinito sätter en ny standard i bekämp-
ningen av bladmögel.

God lånGtidseffekt är viktiGt i 
perioder med starka anGrepp
I perioder med stark tillväxt och risk för bladmögelan-
grepp är det viktigt att kunna känna sig trygg i valet 
av preparat. Detta gäller också om väderförhållanden 
ger längre behandlingsintervall än planerat. InFinito har 
i specialförsök jämförts med andra standardlösningar 
på marknaden för att testa långtidseffekten. Resul-
taten visar tydligt att InFinito ger marknadens bästa 
långtidseffekt.
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ny verkninGsmekanism säkrar effekten
en förklaring till den goda effekten är att InFinito verkar 
på olika stadier i bladmögelsvampens livscykel. InFinito 
verkar förebyggande innan svampen angriper bladen, 
och har även en sporhämmande effekt som stoppar 
sportillväxten innan sjukdomen etablerar ett angrepp. 
Den starkt sporhämmande effekten är också viktig för 
att minimera angrepp av brunröta på knölarna.

För att optimera effekten skall 3–4 behandlingar med 
InFinito sättas in mitt i ett behandlingsprogram. Detta 
infaller normalt i juli månad då blasttillväxten är som 
störst och risken för angrepp ökar. Den systemiska 
och translaminära verkan av InFinito skyddar nytillväx-
ten samtidigt som den starkt sporhämmande effek-

ten motverkar nya angrepp. Dessa egenskaper ger 
tillsammans ett mycket starkt skydd mot angrepp på 
bladen och förhindrar att sporer infekterar knölarna. 
Effekten av InFinito mot brunröta är lika hög som den 
bästa standarden på marknaden idag.

infinito skall användas i mitten av ett behandlinGsproGram för bästa effekt
annat preparat

2-3 behandlingar
annat preparat

2-3 behandlingarinfinito 3-4 behandlinGar



Verksamma substanser

Dosering kvalitetspotatis (mat, chips och utsäde)

Dosering stärkelse (robusta sorter)

Antal behandlingar

Maxdos totalt/ha

Tidpunkt

Kan blandas med

Vattenmängd

Behandling

Regnfasthet

Karenstid

Propamocarb 625 g/l + Fluopicolide 62,5 g/l

1,6 l/ha

1,2 l/ha

3 beh. (1,6 l), 4 beh. (1,2 l)

4,8 l/ha

Slutet av juni till mitten av augusti (DC 40-89)

Biscaya, olja mot virus, pyretroider och mikronäring

150–400 l/ha

På torra blad

1 timme

7 dagar

fakta om infinito

 Ny fungicidgrupp med ett nytt och unikt verkningssätt – ingen korsresistens med andra preparat

 Translaminär och systemisk 

 Skydd av nytillväxt

 Har effekt på alla stadier i livscykeln för Phytophthora infestans – även antisporulerande effekt

 Mycket hög effekt mot bladmögel och brunröta

 Hög effekt mot stjälkangrepp

 God långtidseffekt

 Lätt att hantera och blandbar med det mesta inkl. olja

därför infinito
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  Effekt    Verkningssätt  Regnfasthet Mobilitet
         i plantan

Produkt  Bladmögel Tillväxt Stjälk- Brunröta  Före- Kurativ Antispor-  
(Dos [l/ kg/ha])   angrepp  byggande  ulerande  

Ranman (0.5) 3,8 XX X 3,8 XXX 0 0 XXX kontakt

Revus(0.6) 4 XX X(X)  XXX X2 X(X) XXX translaminär 
         + kontakt

Epok1    XX XX  XX(X) XX(X) XX(X) XXX systemisk 
         + kontakt

Shirlan (0.4) 2,9  X  XXX 0 0 XX(X) kontakt

Tattoo (2.7)  3,4  X(X) XX  XX(X) XX XX XXX systemisk 
         + kontakt

Infinito(1.6) 3,8 XX XX 3,9 XXX XX XX(X) XX(X) systemisk +
         translaminär

1 Resistensrisk
2 Vissa försök visar X(X)

Källa: Euroblight St. Petersburg 2011
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Kontakta din rådgivare eller besök www.bayercropscience.se/produkter/infinito om du vill veta mer. Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med 
försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. April 2013.

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter:
Mats Andersson 070-567 16 77, Stefan Hansson 076-145 99 04
Lisa Rydenheim 076-867 71 25, Torsten Gillberg 070-584 74 13 


