
Agro-Efekt Sp. z o.o. jest oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem produktu 

Joga 250 EC. Od dwudziestu lat działamy kompleksowo w obsłudze rolnictwa 

na rynku polskim. Celem naszym we współpracy z klientami jest zapewnienie 

profesjonalnej obsługi poprzez doradztwo, skup płodów rolnych, serwis, sprzedaż 

środków do produkcji rolnej oraz nowych technologii.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

JOGA 250 EC to długa i skuteczna ochrona zbóż w zabiegach solo lub w mieszankach z innymi fungicydami 
stosowanymi od najwcześniejszych faz rozwojowych. Może być stosowany praktycznie ze wszystkimi fungicydami. 

JOGA 250 EC ma odmienny mechanizm działania na sprawców chorób niż strobiluryny, dzięki czemu stosowanie 
mieszanek JOGA + strobiluryna zwiększa skuteczność zwalczania chorób i ogranicza rozwój odporności  
na te substancje.

JOGA 250 EC to elastyczność w terminach stosowania i jednocześnie szerokie spektrum zwalczanych chorób. 

Obszary wykorzystania JOGA 250 EC w zależności od potrzeb, a przede wszystkim sytuacji na polu.

Uwaga: 
Przy sporządzaniu, a następnie stosowaniu mieszanin zbiornikowych z innymi produktami, należy przestrzegać zaleceń z etykiet produktów 
wchodzących w skład mieszaniny zbiornikowej. Warto zawsze zrobić próbę mieszania przed wykonaniem finalnego zabiegu.

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.

Zabieg w terminie T1

JOGA 250 EC 
+ 

Inny fungicyd  
(cyprodynil, prochloraz, morfolina …) 

Poszerzenie zakresu 
zwalczanych chorób

Zabieg w terminie T2

JOGA 250 EC 
+ 

Inny fungicyd  
( np. strobiluryna, SDHI …) 

Wzmocnienie skuteczności 
biologicznej  

+ 
efekt fizjologiczny

Zabieg w terminie T3

JOGA 250 EC 
+ 

Inny fungicyd  
(tiofanat, tebukonazol, metkonazol …)

Kontrola podstawowych chorób 
w tym fuzarioz



Skuteczny solo i w duecie
Propikonazol zwalcza wiele patogenów (sprawców chorób), co sprawia, że jest idealnym partnerem dla innych 
substancji fungicydowych: wzmacnia i uzupełnia ich działanie.  

Długa lista patogenów (sprawców chorób) wrażliwych na propikonazol daje podstawę do korzystania  
z JOGA 250 EC, jako doskonałego partnera, który uzupełnia i wzmacnia działanie innych substancji fungicydowych. 

Rewelacyjna cena
JOGA 250 EC to solidne wsparcie fungicydowe zbóż w rewelacyjnej cenie.

Choroby zwalczane przez propikonazol

OKRESY WYSTĘPOWANIA I ZAGROŻENIA DLA ZBÓŻ ZE STRONY WYBRANYCH CHORÓB

 » mączniak prawdziwy
 » rdza brunatna
 » rdza żółta

 » rdza źdźbłowa
 » rdza karłowa
 » rynchosporioza

 » plamistość siatkowa
 » septorioza liści
 » septorioza plew

 » ramularia

JOGA 250 EC
SKUTECZNA, SPRAWDZONA SUBSTANCJA AKTYWNA
Fungicyd JOGA 250 EC zawiera w swym składzie dobrze znaną i sprawdzoną substancję z grupy triazoli - 
propikonazol.  

Propikonazol szybko wnika do tkanek, skąd przemieszcza się głównie w kierunku wierzchołków liści, co zapewnia 
dłuższe i skuteczniejsze zwalczanie chorób.  

W Polsce propikonazol jest uznaną substancją w ochronie zbóż, ale jego działanie zapobiegawcze i interwencyjne 
znajduje zastosowanie w wielu uprawach – propikonazol posiada rejestracje również w jabłoni i kukurydzy.

JOGA 250 EC to skuteczne narzędzie do ochrony zbóż przed chorobami takimi jak m.in.: mączniak prawdziwy,  
rdze i septoriozy.

PROFIL PRODUKTU JOGA 250 EC

Zawartość 

substancji czynnej:
Propikonazol - związek z grupy triazoli - 250 g w 1 litrze środka (25,5 %).

STOSOWANIE ŚRODKA:

Pszenica Ozima

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści pszenicy

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l /ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Pszenżyto Ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza liści

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Jęczmień Jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Termin stosowania:

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów

chorób: 

 

pszenica ozima, pszenżyto ozime – od fazy liścia flagowego do końca fazy kłoszenia 

(BBCH 39-59),

jęczmień jary - od fazy końca krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29-51)


