
PROXANIL TEN BYCH NEMĚNIL

PROXANIL je systemicky a fungistaticky 

působící přípravek proti plísni bramborové v 

bramborách. Obsahuje 400 g/l účinné látky 

propamokarb-hydrochlorid patřící do skupiny 

karbamátů a 50 g/l účinné látky cymoxanil 

patřící do skupiny cyanoacetamidových 

oximů.

Propamocarb je účinná látka, která 

likviduje patogenní houby v několika fázích 

vývojového cyklu. Tento účinek zajišťuje 

především systémový pohyb látky v rostlině. 

Zajišťuje ochranu celé rostliny včetně 

nových listů. Je zároveň velmi odolný vůči 

srážkám a díky antisporulačnímu účinku je 

schopen zastavit šíření plísně bramborové již 

v ranném stadiu.

Cymoxanil je známý pro svou kurativitu 

a také jako látka zajišťující rychlý průnik 

(penetraci) do listů – je to nejlepší kurativní 

látka v oblasti penetrujících přípravků. Díky 

tomuto silnému kurativnímu účinku je 

schopen chránit nedávno vytvořené listy.

    Kapalná formulace

    Ochrana listů a stonku – důležité v období rychlého růstu

    Vysoká odolnost vůči dešťovým srážkám

    Antisporulační účinek

    Dvojitá penetrace do rostliny

    Silný kurativní účinek.

Detaily produktu 
Účinná látka
propamokarb 400 g/l + cymoxanil 50 g/l

Formulace
suspenzní koncentrát (SC)
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Kořenovou a cibulovou zeleninu je možné pěstovat 
nejdříve 120 dní po poslední aplikaci. Listovou, 
plodovou, košťálovou, luskovou a stonkovou 
zeleninu je možné pěstovat nejdříve 60 dní po 
poslední aplikaci. Toto omezení neplatí pro plodiny, 
u nichž je povolena přímá aplikace účinnou látkou 
propamokarb.

Doporučení pro aplikaci :
   preventivně

   kurativně – dva dny po zasažení porostů plísní

   v období intenzivního růstu – je-li třeba 

chránit nové přírůstky

   je-li třeba zabránit šíření patogena v již 

napadeném porostu – ideálně je kombinovat 

s přípravky chránícími hlízy a zabíjejícími 

spory – např. Ranman Top

   jsou-li očekávány primární infekce z předešlé 

sezóny krátce po vzejítí – tzv.latentní infekce

   dávka vody pro aplikaci 200-400 l/ha

Plodina Škodlivý organismus
Dávkování,
mísitelnost

OL
Termín
aplikace

brambor plíseň bramborová 2,5 l/ha 14
1) od BBCH 21-95
2) před výskytem choroby,
podle signalizace

Maximální počet aplikací v plodině – 4 x.

Interval mezi aplikacemi 7-12 dnů.


