
FUNGICYD

Banjo® PLUS Pak

I wszystko gra!
Banjo® 500 SC 1 x 1 l, Dauphin® 45 WG 1 x 0,5 kg

Ochrona naci  
i bulw  

przed zarazą 
ziemniaka.



 zapobiega oraz zwalcza zarazę ziemniaka,  

 działa zapobiegawczo i interwencyjnie,  

 chroni nać i bulwy ziemniaka,  

 zapobiega stratom w plonach, 

 ogranicza infekcje wtórne, 

 element strategii antyodpornościowej.

Banjo PLUS Pak

Banjo PLUS Pak – element strategii 
antyodpornościowej

Banjo PLUS Pak chroni nać i bulwy ziemniaka

Banjo PLUS Pak składa się z dwóch fungicydów opartych na różnych substancjach czynnych, wykazujących 
odrębne mechanizmy działania przeciwko zarazie ziemniaka.

Dauphin 45 WG – Cymoksanil: 
 FRAC U 27,
 działa wgłębnie,
 działanie zapobiegawcze i interwencyjne  

do 2 dni po infekcji,
 szybko wnika na głębokość kilku warstw  

komórek roślinnych, ograniczając zmywanie  
z powierzchni liści*.

Banjo 500 SC – Fluazynam: 
 FRAC C5 29,
 działa powierzchniowo,
 działanie zapobiegawcze,
 długo utrzymuje się na powierzchni blaszki 

liściowej, ograniczone zmywanie**,
 hamuje kiełkowanie zarodników, uwalnianie  

i przemieszczanie zarodników pływkowych.

*Źródło: Vademecum środków ochrony roślin.
** Źródło: EuroBlight; 2,5 w skali 0-3.

Rys. Cykl rozwojowy zarazy ziemniaka.

Działanie Banjo 500 SC

Działanie Dauphin 45 WG
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zoospory

infekcja rośliny 
żywicielskiejzainfekowana roślina
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zarodnikonośnych

sporangium



   Kontrola                  Banjo PLUS Pak
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Skuteczność (%) Banjo PLUS Pak  
(Banjo 500 SC 0,4 l/ha  

+ Dauphin 45 WG 0,22 kg/ha) % porażenia zarazą na kontroli
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Źródło: Doświadczenia rejestracyjne, Polska 2020.

Źródło: Średnia z 6 doświadczeń, Polska 2020.

Banjo PLUS Pak zapobiega stratom w plonach
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Dauphin 45 WG + Banjo 500 SC

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00–121 Warszawa, 
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e–mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Pobierz 
aplikację

Agro Porada
Dołącz  
do nas

Porada Agrotechniczna 22 395 66 66
Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz

na www.adama.com/polska

ZESKANUJ KOD ® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska.

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.

ZESKANUJ KOD

Banjo PLUS Pak chroni nać i bulwy ziemniaka

Dauphin 45 WG 0,22 kg/ha + Banjo 500 SC 0,4 l/ha 
Stosować od początku fazy zakrywania międzyrzędzi  
do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). 

Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub: 
 na odmianach wczesnych w okresie zwierania się  

roślin w międzyrzędziach, 
 na odmianach późnych z chwilą wystąpienia 

pierwszych objawów choroby w danym rejonie  
na odmianach wczesnych.  

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.  
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.


