
„Rolnicy!
    Oto dwie substancje czynne,
        które najlepiej ochronią Wasze ziemniaki.”

Presidium of the Republic Potatoes 

Stoi na czele ochrony przed zarazą ziemniaka.

dimetomorf zoksamid



Podwójnie skuteczny mechanizm działania 
na zarazę ziemniaka
Synergia działania dwóch substancji aktywnych fungicydu Presidium®  
to niezawodne rozwiązanie na chorobę atakującą liście, łodygi i bulwy.

Najwyższy poziom ochrony 
liści, łodyg i bulw
Presidium® to fungicyd skuteczny na każdym etapie infekcji. Środek stosuje się od fazy początku zwierania się 
międzyrzędzi do fazy początku zamierania roślin ziemniaka. Dopuszczalnych jest maksymalnie pięć zabiegów  
w sezonie wegetacyjnym.

WSCHODY
BBCH 31 BBCH 93

POCZĄTEK SEZONU PEŁNE ULISTNIENIE OCHRONA BULW

Okres stosowania fungicydu Presidium®

dimetomorf zoksamid
Substancja czynna  

o działaniu
wgłębnym

Substancja czynna  
o działaniu

powierzchniowym



Skuteczne rozwiązanie przeciw
wytwarzaniu zarodników pływkowych
Substancja czynna zoksamid w preparacie Presidium® zapewnia ochronę przed 
występowaniem zarazy ziemniaka na bulwach poprzez zapobieganie wytwarzaniu 
zarodników pływkowych.

Presidium® wnika w powierzchnię liścia i przemieszcza się 
lokalnie wewnątrz rośliny, zapewniając doskonały efekt  
zwalczania objawów choroby liści oraz łodyg. Preparat ten  
jest świetnym wyborem przez cały czas trwania programu  
ochrony.

Presidium® daje możliwość elastycznego stosowania  
w ramach programu ochrony, do którego włączone są  
środki grzybobójcze, zawierające substancje czynne o innych  
mechanizmach działania (stosowanie przemienne środków). 

• Substancje czynne: 180 g/l zoksamid + 180 g/l dimetomorf
• Rośliny: wszystkie odmiany ziemniaka
• Zwalczana choroba: zaraza ziemniaka (Phytophthora infestans)
• Czas stosowania: od fazy początku zwierania się międzyrzędzi 

(BBCH 31) do fazy początku zamierania roślin ziemniaka 
(BBCH 93)

• Dawkowanie: 1,0 l/ha
• Zalecana ilość wody: 200–600 l/ha
• Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
• Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni
• Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 5
• Okres karencji: 7 dni

nasz blog doradczy
www.doradztwowarzywnicze.pl
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fanpage

nasz kanał 
YOUTUBEOdwiedź:Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Nie wszystkie środki grzybobójcze działają 
na zarodniki pływkowe i niewiele z nich 
powoduje ograniczenie ich wytwarzania. 

Zoksamid blokuje podział komórkowy 
w jądrze komórkowym, przez co  
wytwarzane zarodniki nie są mobilne 
i nie mają możliwości zarażania bulw.

Dimetomorf hamuje biosyntezę fosfolipidów, 
przez co zarodniki zarazy nie są w stanie 
wytworzyć ścian komórkowych i obumierają.

 

Rys.: Przekrój anatomiczny komórki grzyba.

Wysoka elastyczność w ramach 
programu ochrony

O produkcie Presidium®



Agrosimex Sp. z o.o.
Goliany 43

05-620 Błędów
tel. 48 66 80 471

www.agrosimex.pl
Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.
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