
Rodzaj preparatu herbicyd zbożowy o działaniu doglebowym i nalistnym do zwalczania 
jednorocznych chwastów jedno- i dwuliściennych

Substancja aktywna pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) – 250 g/l
izoproturon (związek z grupy pochodnych mocznika) – 125 g/l

Forma użytkowa koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą

Zwalczane chwasty jednoroczne chwasty jedno- i dwuliścienne 

Roślina polecana do ochrony pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime 

Termin stosowania

jesień
• optymalnie – faza 1-2 liści zbóż
• lub 3-4 liści zbóż; chwasty maksymalnie w fazie 2 liści właściwych,
    przytulia – maksymalnie pierwszy okółek
• w zbożach późno sianych – bezpośrednio po siewie

Zalecana dawka 4 l/ha

Dostępne opakowania a’ 10 l, a’ 50 l

Najważniejsze zalety: 
 Długodystansowe działanie z elastycznym terminem stosowania w oziminach
 Pełne bezpieczeństwo dla zbóż  i szerokie spektrum zwalczanych chwastów
 Każdego roku skuteczność potwierdzana na tysiącach hektarów

Maraton ®
Dobry start w walce
z chwastami!

Maraton ®

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do zalecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu 
na magazynowanie i stosowanie produktów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania i stosowania tych 
produktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą wpływać na działanie produktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki 
glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie, terminy zabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych organizmów (np. 
szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków nie można wykluczyć zmian w skuteczności preparatów 
lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadki producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

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.

Informacje o produkcie



Dobry start w walce z chwastami!

Powierzchnia obsiewana oziminami w Polsce to prawie 4,7 mln ha. W tym coraz większą powierzchnię 
stanowią zasiewy wczesne. Wczesne zasiewy to oczywiście możliwość osiągnięcia wyższych plonów. 
Jednakże aby móc je osiągać, należy skutecznie zabezpieczyć takie plantacje przed chwastami już 
jesienią. W tym przypadku polecamy Państwu sprawdzony na przestrzeni wielu lat i na wielu setkach 
tysięcy hektarów herbicyd o wyjątkowo szerokim spektrum działania – Maraton® 375 SC.

 Maraton® 375 SC – pełne spektrum zwalczanych chwastów 

Herbicyd Maraton® 375 SC składa się z dwóch wzajemnie uzupełniających się substancji aktywnych: izoprotu-
ronu i pendimetaliny. 

 Izoproturon zwalcza skutecznie miotłę zbożową, jak również część chwastów dwuliściennych, działa  
 doglebowo i nalistnie.

 Pendimetalina zwalcza skutecznie szerokie spektrum chwastów, działa długotrwale doglebowo,
 niszcząc siewki wschodzących chwastów. Pobierana jest przez stożki wzrostu, koleoptyle (chwasty 
 jednoliścienne) lub hipokotyle (chwasty dwuliścienne). 

Po zastosowaniu herbicydu Maraton® chwasty, które się pojawiły, przestają rosnąć i nie stanowią już konkurencji 
dla uprawy chronionej w pobieraniu wody i składników pokarmowych. 
Chwasty, które mogłyby się pojawić z oczekujących w glebie nasion, generalnie w ogóle się nie pojawiają. 

Bardzo szerokie spektrum niszczonych chwastów 
uzyskujemy dzięki efektowi synergii substancji ak-
tywnych zawartych w herbicydzie Maraton.

Poprzez to uzyskujemy również wysoką skutecz-
ność zwalczania najważniejszych gospodarczo 
chwastów. 

Maraton® 375 SC

 Maraton® 375 SC – elastyczny termin stosowania 

Herbicyd Maraton® może być zastosowany do ochrony zbóż ozimych w dawce 4 l/ha.

W celu osiągnięcia optymalnego efektu chwastobójczego herbicyd Maraton® powinien być stosowany na 
chwasty we wczesnych fazach rozwojowych lub jeszcze przed ich pojawieniem się.
Nieważna przy tym jest faza rozwojowa zboża, gdyż herbicyd Maraton® jest w pełni selektywny w prze dziale faz 
rozwojowych: od BBCH 0 do BBCH 25.

 Optymalnym terminem zabiegu jest faza 1-2 liści zbóż (faza rozwojowa BBCH 11-12). Termin ten bowiem  
 pokrywa się z najwyższą wrażliwością chwastów na działanie herbicydów (faza liścieni lub pierwszej pary liści  
 chwastów).

 Maraton® można zastosować również w fazie 3-4 liści zbóż (faza BBCH 13-21), jednakże chwasty  
 nie mogą we wzroście przekroczyć fazy dwóch liści właściwych, a przytulia czepna nie powinna przekroczyć  
 fazy pierwszego okółka.

 W przypadku późniejszego siewu zbóż, herbicyd Maraton® można zastosować bezpośrednio po siewie.

Optymala faza stosowania preparatu  Maraton® 375 SC

w zasiewach pszenicy ozimej.

Termin stosowania preparatu Maraton® 375 SC

Dobry start w walce z chwastami!

 Maraton® 375 SC – bardzo wysoka skuteczność i efektywność 

Herbicyd Maraton® jest od wielu lat jednym z najważniejszych herbicydów wykorzystywanym na setkach 
tysięcy hektarów do jesiennego zabiegu przeciwko chwastom w zbożach. Skuteczność przeciwko miotle 
zbożowej i bardzo szerokiemu spektrum chwastów dwuliściennych została potwierdzona w praktyce rolniczej  
i doświadczeniach ścisłych (wykres 1).

Wykres 1. Skuteczność herbicydu Maraton 375 SC w zwalczaniu chwastów jedno- i dwuliściennych w zbożach ozimych.  
Polska 2000-2006, doświadczenia ścisłe (n=3-71, 225-261 dni po zabiegu)
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Wykres 2. Koszt zwalczania chwastów w zbożach ozimych (dwuliś-
cienne+przytulia+miotła zbożowa) w zależności od terminu aplikacji.

jesień 2008/wiosna 2009

Efektywność herbicydu Maraton® zwią-
zana jest z bardzo wysokim prawdopo-
dobieństwem uzyskania oczekiwanej 
skuteczności zwalczenia chwastów bez 
dodatkowych „poprawek” na wiosnę. W 
takim wypadku ochrona jesienna przed 
chwastami przyczynia się z jednej strony 
do obniżenia kosztu ochrony (wykres 2), 
zaś z drugiej do uzyskania najwyższego 
zwrotu z inwestycji. Innymi słowy herbicyd 
Maraton® dzięki swojej wysokiej niezawod-
ności pozwala obniżyć koszt wyproduko-
wania każdego kwintala plonu. 
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Maraton 4 l/ha

jesień wariant II

(miotła + dwuliścienne

zwalczane wiosną)
wariant III

(miotła + dwuliścienne

zwalczane późną wiosną)
wariant I

(miotła + niektóre dwuliścienne

zwalczane jesienią

+ przytulia zwalczana wiosną)

 

Maraton 375 SC 
4,0 l/ha
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