
fungicyd – kaptan

Merpan® 80 WG
Podstawa ochrony fungicydowej!



n  Główną chorobą występującą w sadzie 
jest parch jabłoni, który może zniszczyć  
2/3 plonu owoców. Skuteczne zwalczanie 
parcha jabłoni jest najważniejszym 
elementem, który decyduje o powodzeniu  
w produkcji jabłek. Istotną rolę w walce  
z tą chorobą odgrywa chemiczna metoda 
ochrony. O jej efektywności decyduje  
wybór właściwego fungicydu.

Merpan 80 WG

n podstawa fungicydowej ochrony jabłoni, gruszy 
i wiśni, 

n powszechnie stosowany środek zapobiegawczy 
działający kontaktowo,

n wysoka skuteczność na parcha w infekcjach 
pierwotnych i wtórnych,

n rejestracja w truskawce przeciwko szarej pleśni,

n brak uodpornień patogenów na substancję.

parch jabłoni parch gruszy

n podstawowy fungicyd powierzchniowy,

n wielostronne działanie na komórki grzyba, 

n wysoka skuteczność zwalczania parcha,

n wieloletnie stosowanie bez wykształconej 
odporności.

Merpan 80 WG – sprawdzona substancja aktywna  
– kaptan

Merpan 80 WG – działanie zapobiegawcze

Merpan 80 WG

zmniejsza produkcję energii
w mitochondriach grzyba

hamuje podziały
komórkowe grzyba

hamuje kiełkowanie
zarodników grzyba
(źródeł pierwotnej 
i wtórnej infekcji)

n  Wielostronne działanie na komórki grzyba  



n skutecznie chroni jabłonie i grusze przed parchem,

n stosować od momentu nabrzmiewania pąków 
kwiatowych w całym okresie zagrożenia chorobą,

n maksymalna liczba zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym: 7,

n odstęp między zabiegami: 10 dni.

Zastosowanie w jabłoni i gruszy
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Merpan 80 WG – podstawa  
fungicydowej ochrony w sadach

n skuteczność zwalczania parcha na liściach n skuteczność zwalczania parcha na owocach

Wyniki doświadczeń polowych przeprowadzonych 
w Polsce w latach 2006-2008.

Merpan 80 WG – skuteczność na parcha  
potwierdzona wieloletnią praktyką

n  Merpan 80 WG 1,9 kg/ha – skuteczność grzybobójcza (%)
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Merpan 80 WG 1,9 kg/ha



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

® 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.

Porada Agrotechniczna 22 395 66 66
Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz na www.adama.com/polska

ZESKANUJ KOD

n w ochronie wiśni przed gorzką zgnilizną wiśni  
i drobną plamistością liści drzew pestkowych,

n środek stosować od końca fazy kwitnienia,

n maksymalna liczba zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym: 3,

n odstęp miedzy zabiegami: 10 dni.

n skuteczny w ochronie przed szarą pleśnią,

n środek stosować od fazy, gdy kwiatostany 
pogrubiają się, a kwiaty są mocno ściśnięte  
ze sobą, aż do pełni fazy kwitnienia,

n maksymalna liczba zabiegów w sezonie 
wegetacyjnym: 2,

n minimalny odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Zastosowanie w wiśniach Zastosowanie w truskawkach
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Merpan 80 WG 1,9 kg/haMerpan 80 WG 1,9 kg/ha


