
Láska na první pohled

Zampro® Duo 
   obsahuje Initium® 



Zampro® Duo - profil přípravku

Jak to funguje?

Ochrana vůči smytí deštěm

Zampro® Duo je první fungicid do brambor obsahující novou účinnou látku Initium®. Přípravek byl speciálně vyvinut pro boj proti 
plísni bramboru (Phytophthora infestans).
Účinnost a rozsah pokrytí přípravku Zampro® Duo jsou rozšířeny za pomoci kombinace účinných látek Initium® a známé kontaktní 
látky mankozeb. Vedle účinku na plíseň bramboru Zampro® Duo účinkuje také proti terčovité a hnědé skvrnitosti (Alternaria spp.). 
Kromě toho Zampro® Duo vyniká tím, že má příznivý environmentální profil a je neškodný pro užitečný hmyz a včely.

Účinek přípravku Zampro® Duo na životní cyklus Phytophthora infestans 
(původce plísně bramboru)
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Díky kontaktnímu účinku Initium® zabraňu-
je infekci plísně bramboru (Phytophthora 
infestans) a šíření dalších populací této 
choroby. Initium® neúčinkuje v případě, že 
již došlo k napadení. Při přímém kontaktu 
s látkou Initium® se zoospory protrhnou 
během několika sekund. Účinná látka 
inhibuje transport elektronů na komplexu 
III (komplex mitochondriálního dýchacího 
řetězce), a tím vede k rychlému poklesu 
koncentrace ATP v buňkách tohoto škod-
livého houbového činitele. Tvorba energie 
je trvale přerušena a buňky odumírají.

Neexistuje žádná křížová rezistence  
s jinými účinnými látkami, které se použí-
vají k boji proti plísni bramboru. Initium® 
zasahuje současně na několika místech 
vývoje hub. V případě použití proti plísni 
bramboru (Phytophthora infestans) jsou 
napadena tato stádia:

< �zoospory a klíčení sporangií 
< �tvorba zoospor a jejich uvolnění
< �pohyb zoospor

Odolnost vůči smytí přípravku Zampro® Duo v polních podmínkách 
podle údajů EuroBlight

Unikátní vlastností účinné látky Initium® 
v přípravku Zampro® Duo je rychlé a 
pevné ulpění na povrchu listu a zároveň 
vysoká fotolytická stabilita. Tím je zabez-
pečena rychlá a dlouhodobá účinnost 
přípravku Zampro® Duo.

Initium® je dále silně lipofilní (log Po / w 
4,4) a méně rozpustné ve vodě (0,15 ppm 
při 20 °C, pH 7). Bezprostředně poté, co 
postřik zaschne, Initium® vytvoří stabilní 
ložiska účinné látky, která se pevně při-
mknou k růstové vrstvě. V důsledku toho 
je zajištěn vysoký stupeň odolnosti vůči 
smytí deštěm již jednu hodinu po aplikaci.
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Závažnost napadení listů (%)

Místo: Böhl (2008); odrůda: Bintje, počet aplikací: 4;
voda: 400 l / ha; sběr dat: 14 dnů po posledním ošetření

bez ošetření Zampro® Duo
2,5 kg/ha

Konkurenční 
přípravek 1:

0,35 l/ha

Konkurenční 
přípravek 2:

1,6 l/ha

Konkurenční 
přípravek 3:

0,6 l/ha

< bez zavlažování    < 20 mm o 1 h později     < 20 mm o 3 hodiny později   
< 40 mm o 1 hodinu později    < 40 mm o 3 hodiny později



Mnoho vývojových a registračních  
pokusů potvrdilo vynikající účinek přípravku 
Zampro® Duo proti patogenu Phytophthora 
infestans v bramborách. 

V posledních letech byl identifikován velice 
agresivní kmen Phytophthory. Vyznačuje se 
především agresivním infekčním chováním 
(např: rychlejším šířením populací, kratší 
dobou latence, atd.).

Nová účinná látka Initium® v přípravku 
Zampro® Duo prokázala v mnoha pokusech, 
že i proti těmto agresivním kmenům a dokonce 
i v nízkých koncentracích, zajistí spolehlivý 
účinek.

Pro spolehlivou ochranu proti plísni 
bramboru je důležité zvolit optimální počátek 
aplikace a správné postřikové intervaly. Ty 
jsou založeny na všeobecné epidemické 
situaci a infekčním tlaku plísně bramboru. 
Při postřikovém intervalu 10 dní prokázal 
přípravek Zampro® Duo vynikající účinnost.

Účinek proti plísni bramboru
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Srovnávací studie o účinnosti Zampro® Duo proti plísni bramboru  
vs. srovnatelné produkty v různých intervalech aplikace.  
Zdroj: Pokusy Německo, 2009

Závažnost napadení listů (%)

Výsledky registračních pokusů 
Odrůdy Ditta, Secura (VÚB Havlíčkův Brod 2009), Adéla (ZS Kujavy 2009)

Účinnost proti plísni bramboru v % (průměr všech hodnocení)

Výnos v t/ha

Formulace  
a mísitelnost

Zampro® Duo má uživatelsky příznivou formulaci. 
Jde o vysoce rozpustné a bezprašné granule  
(WG = vodorozpustný granulát). Produkt se 
snadno mísí s dalšími přípravky na ochranu 
rostlin, listovými hnojivy a přídavnými látkami. 
Během krátké doby se v nádrži postřikovače zcela 
rozpustí a zůstává v suspenzi po delší dobu.

Díky mimořádně příznivému toxikologickému 
profilu nemá žádná závažná omezení 
z hlediska aplikace (lze použít i v II. st. OP 
podzemních a povrchových vod).
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Po 60 vteřinách se Zampro® Duo v nádrži 
postřikovače zcela rozpustí
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Ditta Secura Adéla Průměr

Standardní kontaktní přípravek 1,6 kg/ha

Zampro Duo 2,5 kg/ha
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Plíseň bramboru na listech
Phytophthora infestans

Plíseň bramboru na hlízách
Phytophthora infestans

Alternaria spp. na listech

Složení Initium® (ametoktradin) (80 g/kg) + mancozeb (480 g/kg)

Formulace ve vodě dispergovatelné granule (WG)

Aplikační dávka 2,5 kg/ha

Počet aplikací 4 za sezónu

Termín aplikace při riziku infekce

Účinný mechanismus protektivní (hubení zoospor a sporangií)

Rozsah účinků Phytophthora infestans, Alternaria spp.

Balení 7 dní

Container size 1, 5, 10 kg

Profil produktu Zampro® Duo
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Zampro® Duo (2,5 kg/ha)
Novinka

         Acrobat® WG      (2,0 kg/ha)

Zampro® Duo 
obsahuje Initium® 

BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d
186 00 Praha 8
www.agro.basf.cz

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.                   


