
Effektivt skydd 
mot bladmögel 
och brunröta
Infinito är en självklar del i ett effektivt behandlingsprogram 
mot bladmögel och brunröta. De två aktiva substanserna i 
produkten, flupicolide och propamocarb, arbetar tillsammans 
och skyddar alla delar av potatisplantan – blad, stjälkar, 
toppskott och knölar. Den höga effekten beror på att Infinito 
verkar på alla stadier i bladmögelsvampens livscykel.

GOD LÅNGTIDSEFFEKT ÄR VIKTIGT I 
PERIODER MED STARKA ANGREPP
I perioder med stark tillväxt och risk för bladmögel-
angrepp 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. 
Resultaten visar tydligt att InFinito ger marknadens 
bästa långtidseffekt. 2/8
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KA L END ER

För att optimera effekten ska 3 behandlingar i följd 
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 nytillväxten samtidigt som den starkt 

sporhämmande effekten 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 BEHANDLINGAR

InFinito bekämpar effektivt angrepp på:

blad stjälkar toppskott knölar

INFINITO HAR ÄVEN ANTISPORULERANDE VERKAN
Under säsongen när bladmögelsporer finns i beståndet/
luften spelar Infinitos antisporulerande verkan en avgörande 
roll. Den stoppar sportillväxten innan sjukdomen etablerar 
ett angrepp och minskar spridningen av redan etablerade 
angrepp. Infinitos starkt sporhämmande effekt är också 
viktig för att minimera angrepp av brunröta på knölarna.



Verksamma substanser

Dosering

Antal behandlingar

Maxdos totalt/ha

Intervall mellan behandlingar

Tidpunkt

Kan blandas med

Vattenmängd

Behandling

Regnfasthet

Karenstid

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

1,6 l/ha

3 behandlingar (1,6 l)

4,8 l/ha

7-10 dagar

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 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

EU BLIGHT WORKSHOP - OBEROENDE GRADERING MAJ 2015

  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) 4,0 XX X(X)  XXX X2 X(X) XXX translaminär 

Revus Top (0,6)  4,0  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

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: Brasov, EuroBlight workshop, maj 2015 

Kontakta 

Stefan Hansson Mats Andersson Lisa Rydenheim Marcus Pedersen
076-1459904 070-5671677 076-8677125 072-3698232

Kontakta din rådgivare eller besök www.cropscience.bayer.se 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. Juni 2016.


