
nowoczesne i elastyczne rozwiązanie 
w ochronie ziemniaka  
przed zarazą ziemniaka
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AXIDOR – nowatorskie połączenie dwóch dobrze znanych i uzna-
nych substancji aktywnych do zwalczania zarazy ziemniaka: cy-
moksanilu oraz propamokarbu.

Cymoksanil charakteryzuje się szybkim wnikaniem do wnętrza tkanek 
i tym samym odpowiada za silne interwencyjne działanie środka. Jego dzia-
łanie jest natychmiastowe i jednocześnie krótkie, co ogranicza możliwość 
wytworzenia się ras odpornych.

Propamokarb ma zdolność do wolniejszego penetrowania tkanek. Wyka-
zuje działanie systemiczne i w dłuższym okresie czasu utrzymuje swoją ak-
tywność profilaktyczną, chroniąc nowo rosnące pędy. Poza tym odznacza 
się bardzo dobrymi właściwościami antysporulacyjnymi.

Połączenie cymoksanilu z propamokarbem sprawia, że Axidor stanowi 
preparat, który może być stosowany w różnych programach ochrony:

 n profilaktycznie – długo chroni rośliny przed rozwojem zarazy ziemniaka; 
 n interwencyjnie – z uwagi na zawartość cymoksanilu, Axidor może być 

stosowany do 2 dni po infekcji. Ponadto bardzo silne antysporulacyj-
ne właściwości propamokarbu sprawiają, że nawet w przypadku nieco 
spóźnionych zabiegów preparat wyhamowuje rozprzestrzenianie się za-
razy na plantacji.

 

W przypadku bardzo silnej 
presji zarazy ziemniaka  
w sezonie Axidor warto 
stosować w połączeniu  
z mankozebem.  

Duża odporność na zmywanie
Axidor charakteryzuje się dużą odpornością na zmywanie. W zależności od wil-
gotności już w okresie zaledwie 2 do 6 godzin ulega wchłanianiu do tkanek. 

Zapobieganie powstawaniu zjawiska odporności 
Axidor stanowi doskonałe narzędzie w strategii zapobiegania powstawaniu 
zjawiska odporności. Zarówno cymoksanil, jak i propamokarb cechuje nie-
wielkie ryzyko selekcjonowania odpornych ras zarazy ziemniaka. Jak do-
tychczas nie stwierdzono występowania form odpornych Phytophtora infe-
stans na te substancje.

Zawartość substancji czynnych: 
 n  chlorowodorek propamokarbu (związek z grupy pochodnych kwasu 

karbaminowego) – 400 g/l (36,87%)
 n  cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) – 50 g/l (4,61%)

Formulacja SC – koncentrat do sporządzania zawiesiny

ZALECENIA STOSOWANIA
Ziemniak – zaraza ziemniaka
Dawka: 2,5 kg/ha
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7-12 dni
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 4
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Elastyczne układanie programów ochrony
 n  Axidor może być stosowany do pierwszych zabiegów w okresie inten-

sywnego wzrostu naci. W tym czasie aktywnie chroni przyrosty i stanowi 
podstawę dalszej, skutecznej ochrony.

 n  W razie konieczności może być również stosowany interwencyjnie za-
wsze wtedy, kiedy zaistnieje taka potrzeba.

 n  W przypadku spóźnionych zabiegów, w momencie zaobserwowania 
pierwszych objawów choroby, Axidor powoduje natychmiastowe zaha-
mowanie rozprzestrzeniania się zarodników zarazy ziemniaka.

CYMOKSANIL: 
 n  Działanie lecznicze 
 n  Szybkie wnikanie – działanie 

natychmiastowe ale krótkie 

OPRYSK

Okres działania

propamokarb

cymoksanil cymoksanil

wyniszczające zapobiegawcze

PROPAMOKARB: 
 n  Działanie antysporulacyjne 
 n  Wolniejsze wnikanie ale dłuższa 

aktywność

Skuteczność działania 
na zarazę ziemniaka 
– ziemniak, 
PPO Lelystad, Holandia (2009)
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chlorowodorek propamokarbu, cymoksanil – Axidor (2 l/ha) 

chlorowodorek propamokarbu, fluopikolid (1,6 l/ha) 

cyjazofamid + mandipropamid (0,2 + 0,6 l/ha) 

Zaraza ziemniaka na ziemniaku
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region południowo-zachodni

mgr inż. Dariusz Zieliński 
– menadżer 
tel. 505 055 374, dariusz.zielinski@arysta.com

mgr inż. Grzegorz Pawlak 
– przedstawiciel regionalny 
tel. 668 629 993, grzegorz.pawlak@arysta.com

mgr inż. Michał Kłymiuk 
– przedstawiciel ds. biostymulatorów
specjalizacja zboża 
tel. 668 630 093, michal.klymiuk@arysta.com

region północno-zachodni

dr Krzysztof Kowański 
– menadżer 
tel. 505 129 257, krzysztof.kowanski@arysta.com

mgr inż. Rafał Putinkowski 
– przedstawiciel regionalny
tel. 505 129 258, rafal.putinkowski@arysta.com

mgr Marcin Króliczak 
– przedstawiciel ds. biostymulatorów
specjalizacja rzepak 
tel. 668 633 313, marcin.kroliczak@arysta.com

region północno-wschodni

dr Wojciech Fabisiewicz 
– menadżer
tel. 505 129 261, wojciech.fabisiewicz@arysta.com

mgr inż. Jerzy Wicha 
– przedstawiciel regionalny
tel. 505 129 262, jerzy.wicha@arysta.com

mgr inż. Dominik Karaś 
– przedstawiciel ds. biostymulatorów 
specjalizacja kukurydza
tel. 668 631 782, dominik.karas@arysta.com

region centralny

mgr inż. Grzegorz Podrażka 
– z-ca dyrektora ds. sprzedaży 
tel. 505 129 256, grzegorz.podrazka@arysta.com

mgr inż. Krzysztof Joachim 
– przedstawiciel regionalny 
tel. 505 129 290, krzysztof.joachim@arysta.com

mgr inż. Janusz Góra 
– przedstawiciel ds. biostymulatorów
specjalizacja warzywa 
tel. 668 632 288, janusz.gora@arysta.com 

region południowo-wschodni

mgr inż. Andrzej Segit 
– menadżer 
tel. 505 129 255, andrzej.segit@arysta.com

mgr inż. Marian Buła 
– przedstawiciel regionalny 
tel. 506 188 736, marian.bula@arysta.com

mgr inż. Bartłomiej Sobaszek 
– przedstawiciel ds. biostymulatorów
specjalizacja sady i krzewy owocowe 
tel. 668 632 653, bartlomiej.sobaszek@arysta.com

biostymulatory

dr Piotr Pawlak 
– menadżer ds. biostymulatorów 
tel. 500 526 778, piotr.pawlak@arysta.com

mgr inż. Wojciech Binek 
– przedstawiciel ds. biostymulatorów
specjalizacja szkółkarstwo
tel. 668 632 008, wojciech.binek@arysta.com

Przedstawiciele regionalni

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o. 
ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel.: +48 22 866 41 80, fax: +48 22 866 41 90 
www.arysta.pl

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o. 
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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.


