
  

Com a sua NOVA formulação de 
elevado rendimento, o fungicida 
especializado para relvados 
desportivos BANNER MAXX 
II actua com mais rapidez e 
fiabilidade do que nunca.

As características inteiramente novas 
da moderna e avançada formulação de  
BANNER MAXX II, fazem com que seja 
ideal para o controlo da Mancha Dólar 
e Microdochium e também muitas 
outras doenças durante toda a época 
de crescimento do relvado.

A nova formulação de BANNER MAXX II penetra na folha de uma maneira 
duplamente mais rápida. Depois de 15 minutos da aplicação, mais do dobro de 
BANNER MAXX II foi absorvido pela folha em comparação com a formulação antiga.

Os ensaios de eficacia em doenças de campos de golfe não mostraram uma 
diminuição do controlo depois de uma chuva simulada de 10mm depois de 
decorridos 15 minutos após a aplicação.

BANNER MAXX II é o primeiro 
fungicida para relvados desportivos 
que oferece resistência à chuva ou à 
rega  ao cabo somente de 15 minutos, 
o que garante que a substância activa 
sistémica já está segura na folha.

A sua excelente resistência à lavagem 
faz com que BANNER MAXX II seja 
especialmente indicado em condições 
húmidas o de humidade elevada que 
provocam o risco de aparecimento de 
Mancha Dólar.

BANNER MAXX II actua através do 
seu movimento altamente sistémico na 
folha: não depende da actividade de 
vapor, que é inerentemente susceptível 
a perdas no ambiente.

A rápida captação detem a doença 
e previne danos nas células da 
folha, permitindo a continuação da 
normal actividade fotossintética e o 
desenvolvimento de uma relva mais 
forte.

   RÁPIDA 
absorção pela 
folha

   RÁPIDO  
movimentação 
na planta

   RÁPIDO 
controlo das 
doenças 

   PROLONGADA  
acção

   RÁPIDO 
reentrada dos 
jogadores após 
6 horas
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BANNER MAXX 
II

MAIS RÁPIDA 
ABSORÇÃO

15 MINUTOS

+137%

1 HORA

+64%
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O NOVO BANNER 
MAXX II ACTUA 
MAIS RÁPIDO!



Estar atento aos iminentes ataques de doenças dos relvados desportivos 
assegura que a aplicação de protecção contra estas doenças se faça no 
momento óptimo para prevenir a infecção e os danos de qualidade da 
superficie de jogo.

O sítio web da Syngenta (www.syngenta.pt) informa sobre as previsões 
metereológicas com um prognóstico de 5 dias: AGRICAST. Isto permite que 
se façam as aplicações preventivamente e de uma maneira mais racional.

Idealmente, será útil conhecer os períodos de risco das doenças. A 
Syngenta trabalha na adaptação das condições portuguesas a uma 
ferramenta de previsão destes riscos que se associa ao serviço de previsões 
climáticas já mencionado.

BANNER MAXX II pode misturar-se num pequeno volume de calda. 
Esta redução de volume minimiza a a necessidade de equipamentos de 
pulverização e o tempo necessário para pulverizar o campo, e ainda ajuda a 
respeitar o tempo de pulverização óptimo.

Aplique BANNER MAXX II utilizando um padrão de pulverização de 
intermédio a fino, de modo a conseguir uma boa cobertura da folha. Evite a 
pulverização excessiva da folha que pode originar o seu escorrimento.

Uma baixa dose de aplicação de 3 l/ha e as embalagens Syngenta S-Pac 
de fácil utilização, permitem um manuseamneto totalmente seguro e o 
enchimento mais rápido do tanque do pulveizador, poupando tempo e 
agilizando a pulverização.

BANNER MAXX II estabelece uma nova norma para os tratamentos 
de doenças em campos de golfe, permitindo aos jogadores poderem 
reingressar ao fim de apenas seis horas depois da aplicação. Isto 
minimiza transtornos no campo, e se o produto se aplica de véspera, 
garante-se que nenhum jogador venha a ser prejudicado por  
voltas perdidas.
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Advertência sobre as doenças de 
relvados desportivos

Recomendações de aplicação

  

	  
BANNER MAXX II combate o 
desenvolvimento do micélio do 
fungo dentro da folha, aportando um 
controlo curativo precoce antes de 
que a infecção danifique a qualidade 
da relva.

Infecção de micélio de Fusarium em 
folha de Lolium

Syngenta.pt

 Mais rápida absorção: 
Protecção mais rápida

Maior resistência a 
lavagens

Controlo altamente 
eficaz da mancha 
dólar

Previne um amplo 
espectro de doenças 
dos relvados

Primeira escolha para 
protecção de relvados 
desportivos

BANNER MAXX II
 RÁPIDA absorção, 

 RÁPIDA acção, 

 RÁPIDOS resultados


