


 Pålitlig och genomgående hög effekt mot bladmögel  i sallat, spenat, kål och lök 

• Likvärdig eller bättre effekt än dagens lösningar mot bladmögel  

• Sätter en ny standard för bekämpning av sallatsbladmögel 

Nytt verktyg för bekämpning 
av bladmögel i grönsaker 

Sallatsbladmögel Spenatbladmögel Kålbladmögel Lökbladmögel 



Infinito i grönsaker - användningsvillkor 

Gröda Skadegörare 
Tidpunkt 

utveckling-
stadium 

Dos Max antal 
beh. 

Intervall 

antal dagar 

Karens 

antal 
dagar 

Sallat Sallatsbladmögel BBCH 30-49 1,6 L/ha 2  10 7 

Spenat Spenatbladmögel BBCH 30-49 1,6 L/ha 2  10 14 

Kål 
Kålbladmögel 

Vitrost 
BBCH 40-49 1,6 L/ha 3 14 14 

Kepalök Lökbladmögel BBCH 41-47 1,6 L/ha 3 7 7 

Kål inkluderar: röd-, vit-, spets- och savoykå, blomkål, broccoli, brysselkål, grönkål och kålrabbi 



Lätthanterlig produkt 

• 10 liters dunk  
• Lättflytande 
• Blandbar med: 

• Pyretroider (Fastac, Karate, Beta-Baythroid, Sumi Alpha, Mavrik) 

• Mospilan 

• Amistar och Signum 

• Mikronäring  

• Regnfast en timme efter behandling på torra blad 
• Klass 2L 

Presenter
Presentation Notes
Ingen Altenaria-effekt – tänk på att blanda med Amistar el SignumMikronäring – uppsjö. Vi kan inte garantera alla produkters blandbarhet. Upp till varje firma som säljer dessa.



2 verkningssätt  
för bekämpning av bladmögel 

Fluopicolide 
 Nytt verkningssätt som skiljer sig från alla 

andra fungicider på den svenska marknaden 

 Translaminär + kontaktverkande 

 Effekt på alla stadier i bladmögelsvampens 
livscykel 

 Antisporulerande 

 Snabb och hög effekt på zoosporer 

 Långtidseffekt 

Hög effekt och inbyggd resistensstrategi 

Propamocarb 
 Välkänd fungicid med hög effekt även 

efter 20 års användning. 

 Systemisk (transport via xylem) 

 Effekt på  myceliumtillväxt, 
sporproduktion och sporgroning  



Effekt på alla stadier i 
bladmögelsvampens livscykel 

Infinito verkar mot alla stadier i bladmögelsvampens livscykel: 

 

Sporulering 

Zoospor- och cystformationer 

Zoosporers rörlighet 

Cystgroning 

Verkar på groningen av sporangier  

Hyfpenetration i bladvävnaden 

Myceliumtillväxt  



Infinito transporteras i plantan 

 

Translaminär – flouopicolide 

 Translaminär transport ger skydd   
av hela bladet och även undersidan 

 

 

 

Systemisk – propamocarb 
 Systemisk transport ger skydd av 

nytillväxten 

 Viktigt vid kraftig tillväxt 

 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Systemisk – vilket gör att man även får ett skydd av nytillväxten. Viktigt vid kraftig tillväxt



Sallat | Sallatsbladmögel 
Bremia lactucae 



Bekämpning av sallatsbladmögel 
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Medel av 8 försök

FA04DVG040V368

FA04VSD011EHU1

FA04VSFL02FA04

FD05ITAI163MJ1

FD05ITAI163MJ2

FD05ITAI165SF1

FD06ITAI165SF1

FR07PRT008JV01

Källa: Bayer GEP Försök 2004-2007 



Sort: Stallion 

Plantering: 12 augusti 

Första behandling: 14 augusti 

Behandlingsintervall: 7-14 dagar 
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2011 2012 

Sort: Stallion 

Plantering: 16 augusti 

Första behandling: 4 september 

Behandlingsintervall: 7-14 dagar 

Bekämpning av sallatsbladmögel 

Källa: Bayer GEP Försök 2011-2012 



BBCH 30-49 
Från 30 % av förväntad bladmassa  

fram till grödan är skördeklar 

frö plantering skörd  ---------------------------- tillväxt  ----------------------- 

Bekämpning av sallatsbladmögel 
Rekommendation 

• Använd Infinito från 30 % av förväntad bladmassa fram till grödan är skördeklar 
• Max 2 behandlingar med 10 dagars intervall 
• 7 dagars karens 
• Rekommenderad vattenmängd 200-800 l/ha 

7 dagars karens 



Lök | Lökbladmögel 

Peronospora destructor 



Bekämpning av lökbladmögel 
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Källa: HDC-funded project, FV 189c  Horticultural Development Council 
Trial conducted by Allium & Brassica Agronomy Ltd. 2006 
7 spray applications 



Bekämpning av lökbladmögel 
Rekommendation 

BBCH 41-47 
Från bladbasen tjocknar och förlängs 
fram till löken har uppnått full storlek 

7 dagars karens 

• Använd Infinito från bladbasen tjocknar och förlängs fram till löken har uppnått full storlek och 
bladen har lagt sig på 10 % av plantorna 

• Max 3 behandlingar med 7 dagars intervall 
• 7 dagars karens 
• Rekommenderad vattenmängd 300-600 l/ha 



Spenat | Spenatbladmögel 
Peronospora farinosa 



Bekämpning av spenatbladmögel 
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Medel av 13 försök

 FA04DVG039K632

 FA04DVG039K685

 FA04DVG039K690

 FA05DVG001K614

 FA06DVG060K635

 FA06DVG060K636

 FA06VSII515PL1

 FA06VSII51GZ01

 FD04ITAI515PL1

 FD04ITAI51GZ01

 FD05ITAI51GZ01

 FD06ITAI51GZ01

 FR07CHE012Z235

Källa: Bayer GEP Försök 2004-2007 



Kål | Bladmögel & Vitrost 
Peronospora parasitica Albugo candida 
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Medel av 7 försök

FA06DVG062K665

FA06VSFL05CF41

FA06VSIGA15MM1

FA06VSSGZTMM01

FD05ESP23CVM01

FD06ESP23CAR01

FD06ESP23CVM01

Bekämpning av kålbladmögel 

Källa: Bayer GEP Försök 2005-2006 
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 Medel av 3 försök

 FD10NLDG06T015

 FD11NLDG07T015

 FD13NLDG07X006

Bekämpning av vitrost i kål 

Källa: Bayer GEP Försök 2010-2013 



Därför Infinito i grönsaker: 

 Hög och pålitlig effekt mot  bladmögel i sallat, spenat, kål och lök 

 Innehåller en ny fungicidgrupp med nytt och unikt verkningssätt  

 Både translaminär och systemisk verkan 

 Detta ger skydd av nytillväxt 

 Effekt på alla stadier i livscykeln för bladmögelsvampen   

 Även antisporulerande verkan 

 God långtidseffekt 

 Lätt  att  hantera och blandbar med det mesta  

 

Presenter
Presentation Notes
Kål – vitkål, rödkål, savoykål, blomkål, broccoli, brysselkål, kålrabbi, spetskål
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