


MAXIM® 025 FS – Pierwsza runda dla Ciebie

MAXIM® 025 FS to wyjątkowa zaprawa do produkcji wysokiej klasy materiału siewnego pszenicy, 
pszenżyta i żyta o szerokim spektrum zwalczanych chorób. Substancja aktywna preparatu, fludio-

xonil, jest pochodną naturalnego antybiotyku. Gwarantuje ona wyjątkową skuteczność zwalczania  
chorób przy całkowitym bezpieczeństwie dla rośliny uprawnej. Fludioksonil jest stosowany wyłącznie 
jako zaprawa nasienna Syngenta. Pozwala to na pełną elastyczność w wyborze fungicydów do zabie-

gów w późniejszych fazach rozwojowych rośliny.

MAXIM® to doskonała 
ochrona rośliny  
w początkowej fazie  
jej rozwoju
MAXIM® idealnie pokrywa  

powierzchnię ziarna. Jednocześnie 
przemieszcza się wraz z rosnącym 
koleoptylem zabezpieczając siewki 
przed grzybami znajdującymi się 
w glebie. MAXIM® długotrwale 
zabezpiecza ziarniak przed  
infekcją.

Przemieszczanie się fludioksonilu znakowanego C14 podczas wschodów rośliny

POWIERZCHNIA GLEBY

Zakres stosowania:
  Pszenica ozima: Pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
  Pszenica jara: Śnieć cuchnąca, zgorzel siewek
  Pszenżyto ozime: Pleśń śniegowa, zgorzel siewek
  Żyto: Pleśń śniegowa, głownia źdźbłowa, zgorzel siewek

Dawka: 200 ml/100 kg nasion z dodatkiem 400 ml wody

Wyjątkowa skuteczność 
działania MAXIM® 

wynikająca z precyzyjnej 
techniki zaprawiania
Formuła M firmy Syngenta 
zapewnia precyzyjne pokrycie 

każdego ziarniaka. Ma to znaczą-

cy wpływ na zdrowy, bezpieczny 
wzrost i rozwój całego łanu.

MAXIM® to szybsze 
wschody i mocniejsze  
rośliny gwarantujące  
lepsze przezimowanie
MAXIM® skutecznie chroni przed 

chorobami odglebowymi i prze-

noszonymi z ziarnem. Zapewnia 
szybkie, równomierne wschody 
roślin i dobre przezimowanie, bę-

dące podstawą wysokich plonów.

KONTROLA
152 roślin/m2

Ziarniak 1 dzień
po siewie

Kiełkujący ziarniak 4 dni 
po siewie

Siewka 15 dni 
po siewie

FLUDIOKSONIL
285 roślin/m2



MAXIM® to wyjątkowa skuteczność w zwalczaniu fuzarioz

Ograniczenie chorób fuzaryjnych w początkowych fazach wegetacji rośliny jest niezmiernie ważne  
w kontekście dalszego utrzymania plantacji w dobrej kondycji.
MAXIM® zwalczając fuzariozy skutecznie ogranicza wytwarzanie mykotoksyn
Produkcja zbóż jest podstawowym kierunkiem produkcji rolniczej w Polsce. Szacuje się, że w ostatnich  
latach zboża stanowiły około 74% powierzchni produkcji roślinnej. Tak duży udział powoduje większe  
zagrożenie chorobami fuzaryjnymi a tym samym zwiększa ryzyko skażenia produkowanych pasz  
i produktów żywnościowych przez mykotoksyny. Poziom zagrożenia jest monitorowany w przemyśle  
przetwórczym i nie może przekraczać określonych norm. Kluczowym czynnikiem staje się więc produkcja 
zbóż wolnych od mykotoksyn.
Obecność mykotoksyn w ziarnie zbóż zależy głównie od warunków pogodowych i agrotechnicznych. 
Stosowanie zaprawy MAXIM® stanowi pierwszy niezbędny element zwalczania chorób fuzaryjnych.
MAXIM® to strategiczne narzędzie w zintegrowanym programie ochrony zbóż  
przed mykotoksynami
Wyjątkowa skuteczność zaprawy nasiennej MAXIM® przeciw Fusarium w zbożach redukuje początkowe 
zakażenie i pozwala na ograniczenie poziomu mykotoksyn w czasie zbiorów.

Fludioksonil znacznie redukuje poziom mykotoksyn – proces ten jest widoczny w różnych fazach wzrostu 
pszenicy.

Kontrola MAXIM Produkt porównawczy
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2 tygodnie po siewie 3 tygodnie po siewie miesiąc po siewie

Natężenie występowania Fusarium w różnych
częściach rośliny – metoda PCR

Fusarium może 
przemieszczać  
się wewnątrz  

rośliny od  
zakażonych  
nasion aż do  

kłosa

SKALA:

brak zakażenia
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mała zawartość grzybni

średnia zawartość grzybni

wysoka zawartość grzybni

BBCH 94  
– dojrzałość 

pełna

Nasiona bez inokulacji Nasiona inokulowane

Maxim )

Węzeł krzewienie i źdźbło Kłos
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Zawartość mykotoksyn w różnych częściach rośliny  
– pszenica ozima, faza dojrzałości mlecznej BBCH 75

Zawartość mykotoksyn nie jest wprost proporcjonalna  
do poziomu zainfekowania rośliny przez Fusarium. 

MAXIM® ograniczając wzrost i rozwój Fusarium w całej roślinie 
skutecznie redukuje zawartość mykotoksyn w zbieranym ziarnie.
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Porównanie skuteczności zwalczania fuzarioz



Syngenta to najlepsze 

pokrycie ziarniaka, 

Formuła M – najnowsze osiągnięcie 

Syngenta w technologii

zaprawiania nasion
Formuła M zapewnia:

 Możliwość szybszego zaprawiania nasion

 Brak przylegania zaprawy do zaprawiarki

 Równomierne pokrycie nasion

 Zminimalizowanie osypywania się zaprawy

 Poprawa wyglądu zaprawionych nasion

 Doskonała skuteczność zwalczanych chorób
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Ochrona zbóż preparatami Syngenta

zaprawa nasienna

regulator wzrostu

ochrona 
fungicydowa

ochrona  
herbicydowa

Syngenta Polska Sp. z o.o. 
ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa 
tel. (22) 326 06 01, fax (22) 326 06 99

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każ-
dym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące 
produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad 
bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

® – zarejestrowany znak fabryczny SYNGENTA Group Company, TM znak handlowy


