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 Initium® – robi wrażenie 

Jeśli oczekujesz czegoś więcej od nowoczesnego fungicydu, wybierz Initium®. Innowacyjny fungicyd z firmy 
BASF to Twój dodatkowy atut na konkurencyjnym rynku.
Dzięki tarczy ochronnej Initium® uprawy są skuteczniej chronione, dłużej pozostają zdrowe i mogą pokazać 
swój pełny potencjał plonotwórczy. Dodatkowo, Initium® jest bardzo bezpieczne dla środowiska i użytkownika, 
spełniając równocześnie oczekiwania rolnika jak i konsumenta. 
Produkty zawierające Initium®, bezpieczne i łatwe w stosowaniu, udoskonalą każdy program ochrony roślin. 
Initium®, należące do nowej grupy chemicznej, jest idealnym narzędziem do zapobiegania powstawaniu ras 
odpornych patogenów.
Podsumowując, skuteczność działania i wygoda stosowania to gwarancja wysokiej jakości plonu.

 Initium® – ochrona przed chorobami w klasie PREMIUM 

 Mechanizm działania 

Initium® tworzy trwałą tarczę ochroną poprzez adsorpcję do warstwy woskowej na 
powierzchni rośliny. Mniej niż 10% substancji aktywnej jest pobierana – większość 
pozostaje na powierzchni liści, gdzie łączy się z warstwą woskową i uwalniana przez 
długi czas, działa zapobiegawczo.
Pod wpływem wilgoci, np. rosy, Initium® jest redystrybuowane z kryształów, co 
zwiększa skuteczność działania. Dzięki tej właściwości Initium® ma wyjątkowe działanie 
zapobiegawcze.

Initium® działa bardzo skutecznie przeciwko stadiom infekcyjnym 
lęgniowców (Oomycetes). Już w bardzo niskim stężeniu Initium® 
powoduje gwałtowne pękanie zarodników pływkowych (zoospor), 
przerywając cykl rozwojowy patogenu. Dodatkowo, Initium® wy-
kazuje wysoką skuteczność w hamowaniu uwalniania zarodników 
pływkowych, ich mobilności i kiełkowania.

Initium® jest silnym inhibitorem Kompleksu III, enzymu 
łańcucha oddychania mitochondrialnego lęgniowców. 
Inhibicja łańcucha oddechowego powoduje szybki 
spadek poziomu ATP, które jest „paliwem” dla komórek 
i jego utrata powoduje ich śmierć. Initium odcina dopływ 
energii do komórek patogenu, podobnie jak zamknięcie 
zaworu odcina dopływ paliwa w układzie paliwowym.

Działanie zapobiegawcze

w klasie premium 

ROŚLINOM Pewność i wygodę

ROLNIKOWI

Doskonały profil

ekotoksykologiczny

ŚRODOWISKU

PLUS DLA CIEBIE

Initium® daje więcej niż oczekujesz:

Powierzchnia liścia pomidora ze skaningowego mikroskopu elektronowego po zastosowaniu 
Initium®. Kryształy na powierzchni blaszki liściowej tworzą warstwę, z której uwalniane jest Initium®.

Zdjęcia zarodników pływkowych (zoospor) z niskotemperaturowego 
elektronowego mikroskopu skaningowego – z i bez Initium®. 
Z prawej widoczna cytoplazma wyciekająca z pękniętej zoospory.

2 µm

Zoospora bez Initium

5 µm

Zoospora potraktowana Initium

3 µm

The molecular mode of action of Initium
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 Initium® – spektrum zwalczanych chorób i chronione uprawy 

Initium® wykazuje bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu chorób powodowanych przez lęgniowce 
(Oomycetes), takich jak zaraza ziemniaka, której sprawcą jest Phytophthora sp., czy mączniaki rzekome, 
powodowane przez Peronospora sp. i Pseudoperonospora sp. We wszystkich doświadczeniach Initium® 
wykazało wysoką selektywność w stosunku do roślin. Wykresy poniżej pokazują wysoką skuteczność Initium® 
w zwalczaniu zarazy ziemniaka i mączniaka rzekomego ogórka gruntowego.

 Initium® w cyklu rozwojowym zarazy ziemniaka
  

Skuteczność zwalczania zarazy ziemniaka Skuteczność zwalczania mączniaka rzekomego dyniowatych
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 Initium® w cyklu rozwojowym mączniaka rzekomego dyniowatych

 Zapobieganie powstawaniu ras odpornych patogenów 

Patogeny, odporne na fungicydy z wielu grup chemicznych, jak fenyloamidy, inhibitory łańcucha oddechowego czy 
karboksyamidy, nie wykazują odporności krzyżowej na Initium®. W celu dodatkowego ograniczenia możliwości 
selekcji ras odpornych, jak i poszerzenia spektrum zwalczanych chorób, Initium® będzie wprowadzane na rynek 
wyłącznie w mieszaninach z innymi substancjami aktywnymi o odmiennym mechanizmie działania. Produkty 
zawierające Initium® to nowe narzędzie w rękach rolników w walce z rasami odpornymi patogenów.

 Profil toksykologiczny i ekotoksykologiczny 

Wyniki doświadczeń rejestracyjnych potwierdzają, że Initium® nie ma negatywnego wpływu zarówno na człowieka, 
jak i środowisko naturalne i charakteryzuje się doskonałym profilem toksykologicznym i ekotoksykologicznym. 
Dzięki temu zarówno rolnik, jak i konsument są bezpieczni.

 Rejestracja na świecie i przepisy importowe 

Wniosek o rejestrację Initium został złożony we wrześniu 2009 roku. W innych krajach pierwsze produkty 
zawierające Initium® do ochrony winorośli, ziemniaków i warzyw zostały zarejestrowane pod koniec 2009 roku. 
Kolejne produkty pojawiają się na świecie od 2010 roku.
Fungicydy zawierające Initium® będą dostępne dla rolników na całym świecie do ochrony wielu upraw przed 
szerokim spektrum chorób. Dzięki ujednoliceniu limitów najwyższych dopuszczalnych pozostałości oraz 
przepisów importowych, Initium będzie szczególnie atrakcyjne dla rolników produkujących na rynki zagraniczne.

 Initium® – inne uprawy i choroby 

Initium® wykazuje znakomitą skuteczność w zwalczaniu chorób powodowanych przez lęgniowce (Oomycetes):

Uprawa Choroba powodowana przez:

Pomidor i inne warzywa 
psiankowate

Phytophthora infestans

Warzywa dyniowate Pseudoperonospora cubensis

Warzywa liściowe
Bremia lactucae & rodzaj 
Peronospora 

Uprawa Choroba powodowana przez:

Warzywa cebulowe Peronospora destructor

Inne warzywa
rodzaj Peronospora & 
Phytophthora 

Chmiel Pseudoperonospora humuli

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

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

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.

 Initium® – charakterystyka chemiczna 

Initium®, fungicyd do zwalczania lęgniowców, należy do nowej grupy chemicznej: triazolo-pirymidyloamin. 
Szczegółowe informacje zestawiono w poniższej tabeli:

Nazwa handlowa Initium

Nazwa chemiczna (IUPAC) 5-etyl-6-oktyl[1,2,4]tiazol[1,5-a]pirymidyn-7-amina

Wzór sumaryczny C15H25N5

Nazwa zwyczajowa Ametoktradyna

Numer CAS 865318-97-4

Nauka z BASF

Czy wiesz, że nasza firma z całej siły stara się

zainteresować chemią dzieci i młodzież? 

Żeby pokazać Wam najpiękniejsze strony nauki 

chemii i przedmiotów ścisłych, zostaliśmy 

sponsorem laboratorium chemicznego 

w Centrum Nauki Kopernik i stworzyliśmy 

stronę chem
iatom

y.pl

Na profilu www
.faceb
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m/chem
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często można wygrać nagrody i bilety 

do Centrum… Byliście już tam?


