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Charakterystyka produktu

Zampro® jest pierwszym fungicydem stworzonym do ochrony ziemniaka przed zarazą (Phytophthora infestans), zawie-

rającym nową substancję aktywną Initium®, oraz mankozeb. Kombinacja ta gwarantuje wysoką skuteczność zwalczania 

chorób, odporność na zmywanie oraz zabezpieczenie nowych przyrostów. Oprócz zarazy, Zampro® zwalcza też grzyby 

z rodzaju Alternaria. 

Kolejną zaletą Zampro® jest doskonały profi l ekotoksykologiczny i bezpieczeństwo dla owadów pożytecznych i pszczół.

objawy zarazy ziemniaka 
(Phytophthora infestans) 
na liściach

objawy zarazy ziemniaka 
(Phytophthora infestans)  
na bulwach 

objawy alternariozy 
(Alternaria spp.)  
na liściach

Substancje aktywne Initium® (ametoktradyna) 80 g/kg + mankozeb 480 g/kg

Formulacja granulat do sporządzania zawiesiny wodnej (WG)

Zalecana dawka 2,0-2,5 kg/ha

Liczba zabiegów maksymalnie 4 w sezonie

Zalecenia zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu 
pierwszych objawów

Mechanizm działania zapobiegawczy (zwalcza zarodniki pływkowe i sporangia)

Zwalczane patogeny Phytophthora infestans (zaraza ziemniaka), 
Alternaria spp. (alternarioza)

Okres karencji 7 dni

Charakterystyka Zampro®
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Jak to działa? 

Dzięki działaniu profilaktycznemu, Initium® zabezpiecza plantacje przed infekcją zarazy ziemniaka (Phytophthora infestans) 

i późniejszym rozprzestrzenianiem się choroby na polu.

Zarodniki pływkowe (zoospory), pod wpływem Initium®, pękają w ciągu kilku sekund. Initium® hamuje transport elektronów 

do kompleksu III łańcucha oddychania mitochondrialnego, co prowadzi do raptownego spadku stężenia ATP w komórkach 

patogenu, a więc produkcja energii zostaje trwale zakłócona i patogen ginie.

Patogeny, odporne na inne substancje aktywne stosowane do zwalczania zarazy ziemniaka, nie wykazują odporności 

krzyżowej na Initium®, ponieważ działa ono równocześnie w różnych miejscach cyklu rozwojowego patogenu hamując:

 kiełkowanie zarodników pływkowych (zoospor) i zarodni (sporangium)

 rozwój i uwalnianie zarodników pływkowych

 przemieszczanie się zoospor

Już kilka sekund po zastosowaniu, Initium® powoduje gwałtowne  
pękanie zoospor

0 h 8 h

18 h 24 h

Kontrola

0 s

5 s

2 s

8 s

Zoospory potraktowane Initium®
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Ochrona nowych przyrostów 

Nowa substancja aktywna Initium® tworzy trwałą tarczę ochronną na powierzchni liści. W warunkach zwilżenia liści, a więc 

sprzyjających infekcji zarazy ziemniaka, z kryształów uwalniane są kolejne małe porcje substancji aktywnej pokrywające 

nowe przyrosty.

Te dodatkowe ilości substancji aktywnej, ze względu na bardzo wysoką skuteczność Initium®, są wystarczające, 

by zapewnić trwałą i niezawodną ochronę rosnących części rośliny.
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19 17

Zampro  2,5 kg/ha

31

49

produkt porównawczy

Wtórne uwalnianie substancji aktywnej na powierzchni liścia Uwalnianie substancji aktywnej i wzrost 
powierzchni chronionej  pod wpływem 
wilgoci – zdjęcie spod mikroskopu fluore-
scencyjnego

Powierzchnia pokryta 
przez substancję 

aktywną tuż  
po zabiegu

Powierzchnia pokryta 
przez substancję aktywną 

po 4 cyklach zwilżenia. 
Powierzchnia chroniona 

liści rośnie pod wpływem 
wilgoci.

< 7 dni po zabiegu    
< 14 dni po zabiegu

stopień porażenia liści (%)

Ochrona rosnących liści przy zastosowaniu Zampro®
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Skuteczność zwalczania zarazy ziemniaka

Liczne doświadczenia potwierdziły wyjątkową skuteczność Zampro® w zwalczaniu Phytophthora infestans w uprawie 

ziemniaków. Chroni ono zarówno część nadziemną jak i bulwy.

Zarodniki pływkowe i sporangia zwalczane są na powierzchni rośliny jeszcze przed kiełkowaniem, dzięki czemu nie dochodzi 

do infekcji i rozwoju objawów zarazy.

Skuteczność Zampro® w zwalczaniu  
zarazy ziemniaka (doświadczenie PL)

Skuteczność Zampro® w zwalczaniu  
zarazy ziemniaka (doświadczenie SK)
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Skuteczność zwalczania zarazy ziemniaka

W ostatnich latach zidentyfikowano nowe, szczególnie agresywne rasy Phytophthora infestans. Charakteryzują się one wyjątkową 

wirulentnością (szybsze rozprzestrzenianie się w populacji, krótszy okres od infekcji do wystąpienia objawów itd.).

Liczne doświadczenia pokazały, że Initium®, zawarte w Zampro®, nawet w niskich stężeniach skutecznie zwalcza również 

nowe, agresywne rasy (jak Blue 13-A2, BASF Standards A2, NL strain–A1).
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Zampro 
 2,5 kg/ha
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Wpływ Initium® na różne rasy zarazy ziemniaka

Skuteczność Zampro® i preparatów  
porównawczych w zwalczaniu zarazy ziemniaka przy 
różnych odstępach między zabiegami
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Odporność na zmywanie

Dzięki wyjątkowym właściwościom Initium® (jak szybkie wiązanie do warstwy 

woskowej na powierzchni rośliny, niska prężność par czy wysoka fotostabilność), 

straty substancji aktywnej po zabiegu są bardzo małe, a ochrona dłuższa 

i bardziej niezawodna.

Initium® jest silnie lipofilne (log Po/w 4,4) i słabo rozpuszczalne w wodzie (0,15 ppm 

w 20°C; pH 7). Natychmiast po zabiegu preparat wysycha a Initium® tworzy 

trwałą warstwę, która jest silnie związana z powierzchnią rośliny. Dzięki temu już 

w godzinę po zabiegu uzyskuje się wysoki stopień odporności na zmywanie.

Warstwa substancji aktywnej  
na powierzchni rośliny ziemniaka. 

Kryształy 
substancji 
aktywnej

Stopień porażenia liści [%]

Lokalizacja: Böhl (2008). 
Odmiana Bintje. Liczba zabiegów 4, ilość wody 400 l/ha, 
ocena: 14 dni po ostatnim zabiegu.

kontrola Zampro  
2,5 kg/ha

produkt  
porównawczy 1

produkt 
porównawczy 2

produkt 
porównawczy 3
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Odporność na zmywanie Zampro w warunkach polowych (metodyka EuroBlight)

< bez nawadniania    < 20 mm po 1 godz.    < 20 mm po 3 godz.  < 40 mm po 1 godz.    < 40 mm po 3 godz.



BASF – Twój partner w ochronie ziemniaków 

Postęp technologiczny w uprawie ziemniaków musi cały czas podążać za zmieniającymi się wymaganiami 

odbiorców. Już nie tylko wysoki plon, ale i wysoka jakość są konieczne, by osiągnąć sukces ekonomiczny 

w zmieniających się co roku warunkach pogodowych i wahaniach cen rynkowych. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań 

umożliwia stabilny rozwój opłacalnej produkcji ziemniaków.

Dzięki nowej substancji aktywnej Initium®, BASF wprowadza innowacyjne rozwiązanie  w segmencie preparatów 

o działaniu zapobiegawczym przeciwko zarazie ziemniaka, gwarantując niezwykłą pewność ochrony. Initium 

ma wysoką skuteczność, a stosowane zgodnie z dobrą praktyką rolniczą, jest bezpieczne dla rolnika 

i środowiska naturalnego. Dwie substancje aktywne, zawarte w Zampro®, wzajemnie się uzupełniają – Initium® 

działa przeciwko Phytophthora infestans, a mankozeb zwalcza Alternaria spp. Ten innowacyjny fungicyd jest 

uzupełnieniem dotychczasowych programów ochrony ziemniaków. Co więcej, z wprowadzeniem Zampro®, 

BASF może zaproponować pełny fungicydowy program ochrony ziemniaków: od A jak Acrobat® do Z jak Zampro®. 

Oprócz fungicydów BASF proponuje w ochronie ziemniaków również herbicydy, jak Stomp® czy Basagran®. 

W niedalekiej przyszłości kolejne innowacyjne produkty uzupełnią ofertę dla producentów ziemniaków.
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Znakomita skuteczność zwalczania chorób + efekt AgCelence®.

Pewność ochrony przed zarazą ziemniaka i alternariozą.

Doskonałe działanie zapobiegawcze przeciwko  zarazie ziemniaka i alternariozie.

Działania profi laktyczne, interwencyjne i antysporulacyjne przeciwko 

zarazie ziemniaka oraz skuteczna kontrola alternariozy.
Acrobat® MZ 69 WG 

2,0 kg/ha

Profesjonalna ochrona fungicydowa ziemniaków od BASF: 
 od A (Acrobat®) do Z (Zampro®)
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50 60 70 80

Polyram® 70 WG 
1,5-1,8 kg/ha

Acrobat® MZ 69 WG 
2,0 kg/ha

Zampro® 56 WG 
2,0-2,5 kg/ha

Cabrio® Duo 112 EC 
2,5 l/ha
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Substancje aktywne 80 g/kg Initium®  (ametoktradyna) + 480 g/kg mankozeb

Grupa chemiczna pochodna pirymidynoamin + związek z grupy karbaminianów

Mechanizm działania zapobiegawczy (zwalcza zarodniki pływkowe i sporangia)

Formulacja granulat do sporządzania zawiesiny wodnej (WG)

Zwalczane patogeny Phytophthora infestans (zaraza ziemniaka), Alternaria spp. (alternarioza)

Zalecana dawka 2,0-2,5 kg/ha

Zalecenia
zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub po wystąpieniu pierwszych 
objawów

Liczba zabiegów maksymalnie 4 w sezonie

Okres karencji 7 dni

Zampro®

z  I N I T I U M®

Informacje o produkcie:

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do zalecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu 
na magazynowanie i stosowanie produktów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania i stosowania tych 
produktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą wpływać na działanie produktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki 
glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie, terminy zabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych organizmów (np. 
szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków nie można wykluczyć zmian w skuteczności preparatów 
lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadki producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje 
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Initium® daje więcej niż oczekujesz:

 działanie zapobiegawcze w klasie premium ROŚLINOM
 pewność i wygodę ROLNIKOWI
 doskonały profil ekotoksykologiczny ŚRODOWISKU


