Merplus® 800 SC
Ochrona z plusem!

Pewny punkt programu ochrony przed parchem.
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Merplus 800 SC

n Obecnie producenci mierzą się z coraz
większymi wymaganiami co do jakości
i poziomu pozostałości w owocach.
Osiągnięcie balansu pomiędzy jednym
a drugim wymaga odpowiednich produktów
w stosowanym programie ochrony.
Merplus 800 SC dzięki połączeniu kaptanu
i fosfonianu potasu pozwala na obniżenie
dawki substancji czynnej na hektar
przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej
skuteczności zabiegu.

chroni przed parchem jabłoni i parchem gruszy,
synergiczne działanie wielokierunkowe,
precyzyjna dawka produktu,
pewny punkt programu ochrony.

Merplus 800 SC – chroni przed parchem jabłoni
i parchem gruszy
Parch jabłoni (Venturia inaequalis) jest jedną
z najgroźniejszych chorób w uprawie jabłoni.
Jego występowanie i nasilenie jest uzależnione
od wielkości źródła infekcji oraz od warunków
pogodowych. Warunki pogodowe w trakcie okresu
wegetacyjnego często nie sprzyjają wykonywaniu

parch jabłoni

parch jabłoni na liściu

WIOSNA
Wysiewanie
zarodników
workowych

zabiegów ochrony (zmywanie preparatów
zapobiegawczych przez deszcze, długotrwale
utrzymujące się rosy).
Dlatego też bardzo istotne jest zastosowanie
odpowiedniego programu ochrony przed tą
chorobą.

parch gruszy

LATO
Infekcja
pierwotna

Wielokrotna
infekcja
wtórna

parch gruszy na liściu

JESIEŃ
Cykl
infekcji
wtórnych

Opadanie liści
porażonych przez parcha
– zimowanie parcha

Merplus 800 SC – synergiczne działanie wielokierunkowe

n Wielostronne działanie na komórki grzyba
Kaptan działa kontaktowo, wszechstronnie
ograniczając procesy rozwoju grzyba, głównie
poprzez blokowanie mechanizmu oddychania.

patogen
enzymy

zmniejsza produkcję energii
w mitochondriach grzyba

hamuje
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fosforynowy
kwas
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n Indukcja naturalnych procesów obronnych rośliny
Fosfonian potasu wykazuje działanie fungistatyczne.
Oddziałuje zarówno bezpośrednio na strzępkę grzybni
jak i pośrednio. Kwas fosforynowy po wniknięciu
do tkanek pobudza komórki roślinne do wytworzenia
warunków niekorzystnych dla rozwoju grzyba,
aż do momentu uruchomienia się naturalnych
mechanizmów obronnych (wytworzenia enzymów
roślinnych).

Fosfonian pota
su

Kaptan

Merplus 800 SC – precyzyjna dawka produktu
Zalecana dawka środka obliczana jest na podstawie faktycznej, opryskiwanej powierzchni liści korony drzewa.
Dawka preparatu 1,33 l /10 000 m2 ściany owoconośnej, co odpowiada średnio 2 l /ha.
Powierzchnia ściany owoconośnej (m2/ha) =

2 * wysokość korony drzewa (m)
rozstawa rzędów (m)

2
* 10 000 m /ha

Obliczenie ilości środka potrzebnego na 1 ha sadu (l/ha) w celu sporządzenia cieczy użytkowej:
Ilość środka (l/ha) =

zalecana dawka * powierzchnia ściany owoconośnej
10 000

Merplus 800 SC – pewny punkt programu ochrony

parch jabłoni, parch gruszy
•	zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
1,33 l na 10 000 m2 ściany owoconośnej.
• Termin stosowania środka: BBCH 53-81.
• Odstęp między zabiegami: co najmniej 15 dni.
• Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
• Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
•	Maksymalna liczba zabiegów w sezonie
wegetacyjnym: 6.

Jabłoń

Grusza

Merplus 800 SC
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Pobierz aplikację
Agro Porada

® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

ZESKANUJ KOD

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.

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
Dołącz do nas

Porada Agrotechniczna 22 395 66 66

Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz na www.adama.com/polska

