
Fungiciden som skyddar 
mot angrepp, klippning efter 
klippning...
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Heritage Maxx gör dig ett effektivare 
växtskydd

Heritage Maxx bygger på Syngentas Maxx-formula och tar 
världens mest sålda fungicid, azoxystrobin, till en ny nivå� 
Resultatet: konstant hög gräskvalitet!

Använd Maxx för ett snabbt, direktverkande och långvarigt 
växtskydd�

Heritage Maxx

• Den aktiva substansen verkar om och om igen

• Lätt att använda

•  Tas snabbt upp av både blad och rötter

• Skyddar både över och under jord

• Skyddar mot SJU olika grässjukdomar

Heritage Maxx skyddar mot flest grässjukdomar och är den fungicid som är lättast att använda

Godkänd bekämpning Heritage Maxx Pyraclostrobin Trifloxystrobin Iprodione

Fusariumfläckar √ √ √ √

Antraknos √ √  √ √

Bruna fläckar √ X X X

Bladfläckar/Melting out 
(Dreschlera)

√ √ √ √

Rostfläckar √ X X X

Take All Patch √ X X X

Häxringar typ 2 √ X X X

LERAP Nej 
Begränsning, 

kategori B
Begränsning, 

kategori B
Begränsning, kategori B

Maxximera växtskyddet

Skyddar mot angrepp, 
klippning efter klippning, 
efter klippning ...
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Maxx-formulans fördelar
Syngentas unika Maxx-formula är specifikt framtagen för att 
skydda gräs mot svampangrepp

Fördelar:

•  Enastående skyddsegenskaper

•  Tas upp bättre av gräset

•  Mycket stabilt i tanken

•  Vätskeform, lätt att använda

•  Kan blandas med andra produkter

De submikrona partiklarna av den aktiva substansen (som 
Syngenta är ensam om att tillverka) tas snabbt upp av 
gräset och verkar snabbt� Mer än 1 000 miceller av Heritage 
Maxx får plats i klyvöppningen på ett enda grässtrå�

Den finfördelade formulan är mycket skonsam och 
orsakar minimal stress hos plantan när den aktiva 
substansen tränger in i bladet och börjar verka�

Maxx-serien säljs endast av Syngenta� I Maxx-
serien finns även den snabbverkande fungiciden 
Banner Maxx och tillväxtregleraren Primo Maxx�

 
Maxx tas upp snabbare av gräset

Fig 2�  Illustrationen 
 visar hur  
 Heritage Maxx  
 rör sig genom  
 växtvävnaden  
 och xylemet  
 (röda pilar)

 Maxx-formulan - snabbrörlig och snabbverkande

…är en micell av  
Heritage Maxx så här liten  

efter utspädning

Om en droppe av en vanlig fungicid 
är så här stor���

Anm: illustrationen 
är skalenlig 

Fig 1�   Vanliga fungicid-partiklar är ofta för stora för att tränga in 
i gräsets klyvöppningar� Om du istället använder Heritage 
Maxx får över 1 400 partiklar plats i varje klyvöppning�
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Maxx-formulan i nya Heritage Maxx - med submikron 
partikelstorlek - är enkel att använda och tas lättare upp av 
gräset�

Heritage Maxx absorberas snabbt av gräset och tar snabbt 
död på svampen

Tack vare att de aktiva molekylerna binds till bladets yta spolas de 
inte av när det regnar eller när du vattnar� Därefter tas den aktiva 
substansen upp av gräset och börjar snabbt ta död på svampen�

Tester visar att 30 % av den aktiva substansen i Heritage Maxx 
absorberades redan dagen efter appliceringen, att jämföras med 
mindre än 5 % av en granulär produkt� Efter 72 timmar hade 40 
% av Heritage Maxx absorberats av gräset och börjat verka, 
medan endast 20 % av den granulära formulan hade absorberats�

En vecka efter appliceringen hade 100 % av Heritage 
Maxx absorberats och börjat verka, medan endast 66 
% av den granulära formulan hade absorberats�

Tester visar även att nya Heritage Maxx tas upp snabbare av 
rötterna� Efter 24 timmar hade dubbelt så mycket av den aktiva 
substansen tagits upp av rötterna jämfört med Heritage Granular� 
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Snabbverkande

TAS UPP AV RÖTTERNA
– Sprids genom diffusion
– Sprids till hela plantan 
 genom xylemet

UTSÖNDRAS 
EFTER KLIPPNING
– sprids till blad och rötter 
 där det tas upp och 
 transporteras vidare

TAS UPP VIA SLIDBLADEN
– Sprids genom diffusion
– Sprids till alla blad genom xylemet
– Tränger igenom till stammen

TAS UPP AV BLADEN
– Sprids genom diffusion
– Sprids till hela bladet 
 genom xylemet
– Tränger igenom till bladets 
 undersida (translaminär verkan)

TAS UPP AV KRONAN
– Sprids genom diffusion
– Sprids till alla blad genom xylemet

Maxx ger bättre resultat

Den välkända fungiciden Heritage har nu blivit ännu effektivare� 
Heritage Maxx tas nu upp snabbare av plantan och tar 
omedelbart död på svampen innan den hinner orsaka skada� 

Tester visar (nedan till vänster) att nya Heritage Maxx är mer 
effektivt mot fusariumfläckar och antraknos än den tidigare 
granulära formulan�

Exceptionellt säkert att använda

Nya Heritage Maxx för gräs är högeffektivt mot svampangrepp 
och kan användas på alla grässorter�� 
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Absorption via rötterna är mer effektivt

Heritage Maxx unika förmåga att absorberas via rötterna ger 
ytterligare fördelar� Angrepp via jord och rötter bekämpas 
vid källan och mer av medlet tas upp av plantan� Medel som 
hamnar i filten och sjunker ner i jorden tas upp av rötterna och 
transporteras systemiskt vidare genom plantan1*� Detta förlänger 
skyddet av nya blad�

Andra fungicider som hamnar i filten eller jorden vid 
besprutningen har en tendens sköljas bort genom jorden utan att 
ge någon effekt�

Tack vare Heritage Maxx förmåga att tränga in och transporteras 
genom plantan kommer mer av det aktiva ämnet till användning, 
samtidigt som mindre av ämnet hamnar i jorden där det kan 
orsaka skador på miljön�

*1 Ref: ‘Biokinetics of Heritage Maxx’ – Karen Meade, 
Biokinetics Research Scientist, Syngenta

Stabilt aktivt ämne

Nya Heritage Maxx behåller sina egenskaper och bryts ner 
långsamt efter att medlet absorberats av plantan� Fördelen med 
detta är att det aktiva ämnet fortsätter att verka i flera veckor efter 
appliceringen� Tester visar att 90 % av Heritage Maxx fungerar 
som modermolekyl i bladet tre veckor efter applicering 2*� 

*2 Ref: ‘Heritage unique uptake and redistribution’ – David Bartlett, 
Biokinetics Group Leader, Syngenta

Enastående systemiska egenskaper

Heritage Maxx förbättrade förmåga att transporteras 
genom plantan har viktiga fördelar:

•  Snabb spridning genom diffusion

•  Tränger igenom bladen (translaminär rörelse) 

•  Fördelas och transporteras jämnt i xylemet

•  Sprids jämnt utan att ansamlas i bladens toppar eller sidor

•  Transporteras genom xylemet till nyutväxta blad

•  Fungiciden fortsätter att verka efter klippning

•  Även den del av medlet som utsöndras efter 
klippning kan potentiellt fortsätta att verka

Efter klippning tar bladet upp de rester av Heritage Maxx som 
utsöndras via xylemet vilket ger ett långvarigare skydd� De rester 
av Heritage Maxx som hamnat i jorden efter bevattning eller 
regn tas dessutom upp av rötterna och bekämpar markburna 
patogener på sin väg upp genom plantan�

Tack vare att Heritage Maxx transporteras genom xylemet 
skyddas den övre delen av det klippta gräset, vilket är den del 
som är mest utsatt�

Fortsätter att verka, klippning efter klippning

1. 
De droppar som utsöndras 
(och innehåller det aktiva 
ämnet) rinner eller sköljs ner 
längs bladens utsida. 

2.
Heritage Maxx absorberas av bladet 
på nytt och resten av den aktiva 
substansen hamnar i jorden där 
det kan tas upp av rötterna.

3. 
Därefter transporteras 
Heritage Maxx återigen upp 
genom plantan genom 
transpirationsprocessen och 
skyddar mot kommande 
angrepp. 
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Bästa tidpunkten att bespruta med 
Heritage Maxx 
Inga synliga rester

Heritage Maxx löses upp fullständigt i tanken och bildar en 
transparent vätska som inte lämnar några synliga rester på 
bladen efter sprutning�

Gräset är spelbart direkt och behandlingen lämnar inga synliga 
spår� Heritage Maxx innehåller inga immunstimulerande 
substanser och är praktiskt taget luktfritt�

Förebyggande

Heritage Maxx stoppar sporerna från att gro – innan svampen 
hinner påverka gräset eller orsaka synliga skador på banan� 
Heritage Maxx är idealiskt att använda som förebyggande 
växtskydd och appliceras under perioder då risken är hög för 
angrepp, men innan sporerna gror�

För bästa resultat bör Heritage Maxx 
användas förebyggande under perioder 

med hög risk för angrepp, men innan 
symtomen visar sig på bladytan�

Heritage Maxx kan användas även efter 
utbrott och skyddar då omgivande 

blad mot sporbildning och hindrar att 
sjukdomen sprids, men då är förstås 

skadan till viss del redan skedd ���

För information om när du ska spruta med Heritage Maxx, gå  
till www.greencast.se�

STRI-tester har visat att förebyggande behandlingar med 
Heritage Maxx med hjälp av prognoserna på GreenCast-sajten 
ger en högre gräskvalitet med färre appliceringar och till en lägre 
kostnad, jämfört med rutinmässiga behandlingar vid första tecken 
på svampangrepp�

 

I de fall gräset redan har infekterats har det visat sig att Heritage 
Maxx på ett effektivt sätt motverkar sporbildning och på så sätt 
begränsar angreppet från att spridas� Heritage Maxx motverkar 
snabbt infektioner även i närliggande plantor, vilket hindrar fläckar 
från att bli större och bilda stora skadade ytor som påverkar 
spelbarheten�

Sporgroning Penetrering Myceltillväxt Blåsbildning Sporbildning

Förebygger Kurerar Utrotar Motverkar sporbildning

Första synliga 
tecken på angrepp

Optimal tajming 
för fungicidbekämpning 

med Heritage Maxx
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Heritage Maxx ger ett friskare gräs

Heritage Maxx skyddande egenskaper bidrar till att 
fotosyntesen fortsätter aktivt även under perioder av stress 
och att gräset behåller sin gröna färg under längre tid�

Tester vid Syngentas internationella forskningscenter 
i England har visat att behandlade plantor uppvisar 
ett högre upptag av CO 2 och mindre transpiration, 
vilket i sin tur ökar effektiviteten vid bevattning� 

Stress 
Oxidering

=
Förlust av 
gröna blad

Vatten-
brist Skada

Vär Ozon

Infektio Kyla

Vatteneffektivitet (nominella värden)
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Studie genomförd vid Jealotts Hill - 2005

Obehandlat Triazole Heritage
Maxx

 
Ökat upptag av CO2 

Obehandlat Triazole Heritage
Maxx

Mindre transpiration

Obehandlat Triazole Heritage 
Maxx

Ökat CO2-upptag + minskad transpiration 
= Ökad vatteneffektivitet (WUE)

Fördelen för banchefer är en beständigt högre gräskvalitet och ett 
gräs som ser bra ut och är spelbart även under perioder av stress�

Heritage Maxx förbättrar gräsets kvalitet

Tester genomförda av STRI har gång på gång 
visat att behandlingar med Heritage Maxx som 
görs i rätt tid förbättrar gräsets kvalitet�
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Så här använder du Heritage Maxx
För bästa resultat, använd Syngenta Turf Foliar-
munstycke

•  Droppspektrum som ger maximal täckning på bladen

•  Optimal droppstorlek 

• Mindre avdrift

•  Utvecklat för applicering med lägre vattenmängd än 
konventionella plana munstycken

•  Rekommenderad vattenmängd – 200–400 l/ha

•  Optimala sprutegenskaper för snabbare applicering

Alternativt kan ett platt munstycke användas med en 
vattenmängd på 300–500 l/ha.

Dosering: 2,5 l/ha

För applicering på fläckar på 100 kvm gräsyta med ryggspruta 
eller sprutvagn, blanda 25 ml Heritage Maxx i 8–10 liter vatten� 

Applicera när gräset är i en tillväxtfas och infektionsrisken är 
hög, eller vid första tecken på angrepp�

Upprepa behandlingen under tillväxtperioden och efter behov� 

Syngenta Turf Foliar-munstycke

Fusariumfläckar, antraknos, bruna fläckar, bladfläckar, rostfläckar, 
Take-all patch och häxringar typ 2
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Heritage Maxx – användning
Behandling med Heritage Maxx

To fully utilise the fast uptake and movement of Heritage Maxx 
for För att till fullo utnyttja Heritage Maxx snabba effekt mot 
svampangrepp bör behandlingen ske under gräsets tillväxtperiod, 
vanligtvis från början av maj till slutet av oktober�

Tester visar att bästa resultat mot markburna angrepp uppnås om 
utsatta gräsytor behandlas med Heritage Maxx två gånger sent 
på våren samt två gånger tidigt på hösten� Lufta och behandla 
gräset med ett bra vätmedel innan applicering�

Tack vare att Heritage Maxx tas upp av rötterna och transporteras 
systemiskt genom gräset ger en behandling mot markburna 
svampangrepp samtidigt ett skydd mot bladangrepp�

Under perioder med långsam tillväxt – t�ex� på vintern eller under 
långa perioder med torrt väder – bör gräset behandlas med en 
kontaktfungicid, eller en kombinerad kontakt/systemisk fungicid, 
som Instrata�

 

För att ge ett effektivt och långvarigt skydd bör Heritage Maxx 
ingå i banans ordinarie växtskyddsprogram� Heritage Maxx är ett 
bekämpningsmedel i fungicidgruppen strobuliner (QoI-fungicider)� 
Växla mellan att behandla gräset med Heritage Maxx och en 
fungicid med en annan verkningsmekanism, t�ex� Banner Maxx 
eller Instrata� Gör inte mer än två behandlingar med Heritage 
Maxx i följd� 

Gör inte mer än fyra behandlingar med Heritage Maxx per 
säsong� Antalet behandlingar bör inte vara mer än en tredjedel av 
det totala antalet fungicidbehandlingar� 

För mer information om fungicider, svampbekämpning och 
Heritage Maxx, se www�greencast�se

 

Heritage Maxx Environmental Profile

Det aktiva ämnet i Heritage Maxx – azoxystrobin – utvinns 
från den naturliga fungicida aktiviteten i skogssvampar� 
Heritage Maxx är en modern fungicid med låg 
miljöpåverkan och har genomgått strikta tester, både under 
produktens utveckling och under registreringsfasen�

Azoxystrobin har måttlig beständighet och rörlighet i jord� 
Användning av Heritage Maxx i enlighet med rekommendationer 
på etiketten medför en låg risk för grundvatten�

I den senaste registreringsprocessen har 
Heritage Maxx befunnits vara:

√ Skonsamt mot fåglar och andra 
   landlevande ryggradsdjur 

√ Skonsamt mot nyttoinsekter

√ Skonsamt mot jordlevande organismer

√ Skonsamt mot vattenlevande arter

Heritage Maxx miljöprofil innebär att produkten är lämplig 
att använda i integrerade växtskyddsprogram� Följ alltid 
bästa praxis för bekämpningsmedel vid användning�

3-liters förpackning

Heritage Maxx levereras i Syngentas innovativa 

S-förpackning som är:

• Lätt att öppna och hantera

• Robust och säker

• Lätt att skölja ur

• Återvinningsbar

Med Syngentas S-förpackning behövs ingen 
folieförslutning vilket gör den lättare att öppna och 
eliminerar användningen av miljöfarlig folie�

Med en dosering på 2,5 lit/ha räcker 
3-litersförpackningen till 12 ha� 

 



Maxximera växtskyddet

• Lätt att använda

•  Tas snabbt upp av både blad och rötter

• Den aktiva substansen verkar om och om igen

• Skyddar både över och under jord

• Skyddar mot SJU olika grässjukdomar

 
Skyddar mot angrepp, 
klippning efter klippning, 
efter klippning...
www.greencast.se
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