500

ФУНГИЦИДИ

Активно вещество: Хлороталонил – 500 г/л
Формулация: Суспензионен концентрат (СК)
■■ Въведение

Банко 500К е широкоспектърен, листен фунгицид, с контактно и предпазно действие. Притежава отлично прилепване и устойчивост на отмиване от
дъжд. Осигурява дълготрайна превантивна защита, като инхибира покълването на спорите и предотвратява заразяването. Банко 500 е фунгицид под
формата на концентрирана суспензия,
съдържащ в състава си хлороталонил,
принадлежащ към химичното семейство на хлоронитрилите (FRAC група
М5), без установена резистентност от
патогените. Подходящ за употреба в
смеси с други фунгициди със системен
механизъм на действие с цел допълване и засилване на ефекта от действието
им, и предпазване от възможна проява
на резистентност.
Банко 500 е предназначен за превантивна защита или при поява на първи признаци срещу мана по картофи
(Phytophtora infestans) и мана по лоза
(Plasmopara viticola).

нарушават метаболизма и жизнените им функции, преустановява се спорообразуването и
се разрушават клетъчните мембрани. Особено
чуствителни са спорите по време на покълване,
като по този начин се подтиска заразяването.

■■ Основни предимства

•
•
•
•

■■ Начин на действие
Хлороталонил е активно вещество със широкоспектърно и многостранно действие върху
патогените, което инхибира множество ензимни реакции в техните клетки. По този начин се
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•

Течна висококонцентрирана удобна за употреба формулация
Отлично превантивно и дълготрайно действие срещу широк спектър от гъбни патогени
Идеален партньор за фунгициди със системен механизъм на действие
Подходящ за употреба в смеси и проява на
синергично действие към партниращите
пестициди, което намалява риска от развиване на резистентност от патогените и гарантира по-висока ефикасност
Препоръчва се в Програмите за интегрирана
растителна защита (IPM)

■■ Регистрация

•
•

мана по лоза (Plasmopara viticola) – 0,2%
(200 мл/дка)
мана по картофи (Phytophtora infestans) –
200 мл/дка

■■ Смесимост
Банко 500 е съвместим с повечето продукти
за растителна защита, но преди употребата на
смеси да се направи проверка за съвместимостта и поносимостта им от растенията.

■■ Карантинен срок
14 дни
■■ Препоръки при употреба

•

•

Банко 500 да се прилага съгласно регистрираните дози. Да се осигури добро покритие на работния разтвор върху цялата
растителна маса за да се постигне максимален ефект
Най-добри резултати за културите се получат
при превантивно приложение на продукта –
при благоприятни условия за развитие на
болестите или при поява на първи симптоми
на заболяване

■■ Действие на продукта върху

следващи в сеитбооборота
култури

При употреба в регистрираните дози, няма данни за негативно последствие върху следващи
култури.
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