
ZACHODNIOPOMORSKIE, LUBUSKIE
 Thomas Zisopulos
 + 48 530 570 703
 thomas.zisopulos@innvigo.com

KUJAWSKO-POMORSKIE, MAZOWIECKIE
 Sławomir Sylwestrzak
 + 48 723 683 560
 slawomir.sylwestrzak@innvigo.com

WARMIŃSKO-MAZURSKIE, POMORSKIE
 Karol Kaczorek
 + 48 530 570 881
 karol.kaczorek@innvigo.com

PODLASKIE, MAZOWIECKIE
 Wojciech Zawalich
 + 48 530 570 899
 wojciech.zawalich@innvigo.com

ŁÓDZKIE, MAZOWIECKIE
 Radosław Bończak
 + 48 535 564 305
 radoslaw.bonczak@innvigo.com

POMORSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE
 Arkadiusz Sojka
 + 48 535 535 738
 arkadiusz.sojka@innvigo.com

WIELKOPOLSKIE
 Witold Dzitkowski
 + 48 530 570 933
 witold.dzitkowski@innvigo.com

MAZOWIECKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE
 Agnieszka Bober
 + 48 530 570 157
 agnieszka.bober@innvigo.com

DOLNOŚLĄSKIE
 Marek Szewców
 + 48 530 570 904
 marek.szewcow@innvigo.com

OPOLSKIE, ŚLĄSKIE
 Waldemar Kamiński
 + 48 530 570 588
 waldemar.kaminski@innvigo.com

LUBELSKIE
 Marek Chojęta
 + 48 530 570 684
 marek.chojeta@innvigo.com

MAŁOPOLSKIE, PODKARPACKIE
 Tomasz Chochorowski
 + 48 530 482 401
 tomasz.chochorowski@innvigo.com

LUBUSKIE, WIELKOPOLSKIE
 Dominik Popławski
 + 48 530 081 760 
 dominik.poplawski@innvigo.com

UWAGA ! 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.

Septorioza paskowana 
liści pszenicy

Rdza brunatna (pszenica) Plamistość siatkowa jęczmienia

Poznaj naszych doradców
Sprawdź obszar naszych działań i umów się z nami na spotkanie!



Makler 250 SE jest fungicydem w formie zawiesino-emulsji o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie 
zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby. Zawartość substancji czynnej: azoksystrobina 
(związek z grupy strobiluryn) - 250 g/l.

Azoksystrobina – informacje o substancji aktywnej

 Ħ Działa wgłębnie i układowo – równomierne rozmieszczenie substancji aktywnej w całej roślinie.
 Ħ Bardzo szerokie spektrum zwalczanych chorób.
 Ħ Długość działania do ośmiu tygodni (przy zastosowaniu maksymalnej rejestrowanej dawki).
 Ħ Pozytywny wpływ na fizjologię roślin:

 e poprawia intensywność fotosyntezy – efekt zieloności
 e lepsze wykorzystanie składników pokarmowych i wody
 e ogranicza negatywny wpływ stresów na roślinę

 Ħ Poprawia elastyczność łuszczyn, przez co ogranicza osypywanie się nasion w rzepaku.
 Ħ Działa plonotwórczo.
 Ħ Wpływa na lepszą jakość ziarna/nasion.
 Ħ Elastyczna w budowaniu programów ochrony z innymi fungicydami.

Makler 250 SE – informacje o produkcie

ZAKRES STOSOWANIA
Zboża: Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary:

 Ħ Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0  l/ha.
 Ħ Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
 Ħ Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
 Ħ Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 Ħ Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenica ozima Pszenżyto ozime Jęczmień jary

Zwalczane choroby

Rdza brunatna 
pszenicy, septorioza 
paskowana liści pszenicy, 
brunatna plamistość 
liści (ograniczenie 
występowania).

Rdza brunatna, septoriozy 
liści, brunatna plamistość 
liści (ograniczenie 
występowania).

Rdza jęczmienia, 
rynchosporioza zbóż, 
plamistość siatkowa 
jęczmienia.

Stosowanie

Zapobiegawczo 
lub natychmiast po 
wystąpieniu pierwszych 
objawów chorób, od 
początku fazy strzelania 
w źdźbło do pełni 
fazy kwitnienia, gdy 
wykształcone jest 50% 
pylników (BBCH 30-65). 

Zapobiegawczo 
lub natychmiast po 
wystąpieniu pierwszych 
objawów chorób, od 
początku fazy strzelania 
w źdźbło do pełni 
fazy kwitnienia, gdy 
wykształcone jest 50% 
pylników (BBCH 30-65).

Zapobiegawczo 
lub natychmiast po 
wystąpieniu pierwszych 
objawów chorób, wiosną 
1-2 razy w sezonie, od 
początku  fazy strzelania 
w źdźbło do zakończenia 
fazy kłoszenia (BBCH 30-
59).

Ochrona fungicydowa zbóż

FAZY BBCH

Makler 250 se
z a w s z e  d o b r a  I n w e s t y c j a

Rzepak ozimy:
 Ħ Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0  l/ha.
 Ħ Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 Ħ Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 Ħ Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zwalczane choroby Terminy stosowania

Czerń krzyżowych, szara pleśń

Zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od 
fazy pełni kwitnienia, gdy 50% kwiatów na głównym kwiatostanie jest otwartych, 
starsze płatki opadają do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość 
(BBCH 65–71).

Zgnilizna twardzikowa
Zapobiegawczo w fazie widocznych nadal zamkniętych pojedynczych pąków 
kwiatowych – kwiatostany boczne do fazy pełni kwitnienia, gdy 50% kwiatów na 
głównym kwiatostanie jest otwartych, starsze płatki opadają (BBCH 58-65).

Ochrona fungicydowa rzepaku

FAZY BBCH


