
ŠPIČKOVÁ OCHRANA HLÍZ

     Výborný účinek na plíseň bramborovou

     Ochrana hlíz proti infekci

     Antispurulační účinek – zabraňuje klíčení spor a růstu mycelia

     Vedlejší efekt na Alternaria spp.

     Odolnost proti dešti

ALTIMA je kontaktní fungicid s protektivní 

účinností proti plísni bramborové. Účinná 

látka fluazinam patří do skupiny nitroanilinů 

a vyznačuje se dlouhodobým reziduálním 

a antisporulačním účinkem. Inhibuje klíčení 

spor, průnik, růst a sporulaci hyf. Již 15 minut 

po aplikaci vykazuje odolnost proti dešti.  

Na listě vytváří ochranný fungicidní film, 

který zabraňuje klíčení spor na povrchu listů 

a stonků, tento film vytváří i na půdě, kde 

zabraňuje proniknutí spor ke hlízám. Pro svůj 

antisporulační účinek se používá hlavně v 

druhé polovině vegetace  na ochranu hlíz 

před infekcí.. 

Vzhledem ke kontaktnímu účinku přípravku 

je třeba použít dávku vody 300–400 l/ha 

(zvláště důležité v porostech s mohutnou 

natí).

Altima 500 SC

Detaily produktu 
Účinná látka
fluazinam 500 g/l

Formulace
suspenzní koncentrát (SC)



Plodina Škodlivý organismus Aplikační dávka OL

brambor plíseň bramborová 0,3-0,4 l/ha 14

Přípravek Altima 500 SC lze použít kdykoliv během vegetace. 
Předpokladem dobrého účinku přípravku je jeho okamžité použití, jakmile se plíseň bramborová objeví 
v porostu a hrozí napadení natě. A aplikuje se preventivně v intervalu 10–14 dní. Nižší dávka 0,3 l/ha se 
použije zejména na počátku sledů postřiků při nižším infekčním tlaku a při aplikacích především v první 
polovině vegetačního období, krátce před uzavřením natě v řádcích nebo mezi řádky. Vyšší dávka 0,4 l/ha 
se použije při vyšším tlaku choroby a v závěru vegetace během stárnutí natě pro ochranu hlíz. Intervaly 
mezi aplikacemi se zkrátí na 7-10 dní.

Doporučení pro aplikaci :

 přípravek má kontaktní účinek proto je důležité dokonalé pokrytí bramborové natě postřikovou 
kapalinou, doporučujeme použít minimálně 200 l vody na ha

 od 3. postřiku přidávejte do TM přípravek NARITA (0,5 l/ha) pro posílení účinnosti proti Alternariassp., 
zejména u citlivých odrůd a v případě vyššího infekčního tlaku

 pro své antisporulační vlastnosti používejte na ochranu hlíz ve druhé polovině vegetace, ideálně jako 
předposlední ošetření, před ošetřením přípravkem Ranman Top
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