
0,5 l/ha Mateno Duo
Den bredbladede løsning: Tæt bestand af 

bredbladet ukrudt, inkl. storkenæb, kornblomst og 
kamille – moderat græs effekt

0,7 l/ha Mateno Duo
Bredblads specialisten: Meget kraftig 
bestand af bredbladet ukrudt, inkl. stor-
kenæb, kornblomst, kamille og vindaks

0,5 l/ha Mateno Duo  
+ 0,5 l/ha Prosulfocarb*

BasisPlus løsningen: Tæt bestand af bredbladet 
ukrudt, inkl. storkenæb, spildraps, kornblomst.  
God effekt på svære græsser ved moderat tryk

0,35 l/ha Mateno Duo  
+ 0,5 l/ha Prosulfocarb*

Basis løsningen: Moderat bestand af  
bredbladet ukrudt, inkl. spildraps og storkenæb  

samt vindaks og enårig rapgræs

0,7 l/ha Mateno Duo  
+ 1,0 l/ha Prosulfocarb*

Græs specialisten: Meget kraftig bestand 
af problemgræsser; væselhale, agerræve-
hale og rajgræs, inkl. bredbladet ukrudt

Stigende bestand af  
bredbladede arter

Stigende bestand af  
græsser

Følg pilen til venstre eller højre 
i forhold til dit ukrudtsproblem 

i marken

Start her

 Ivan Kloster  Søren Lykkegaard Hansen Hans Jørgen Hansen
 2429 9970 2043 1275 2448 6030

Hør mere hos din konsulent eller læs mere på 
www.cropscience.bayer.dk

* Prosulfocarb er aktivstoffet i ukrudtsmidlerne i bl.a. Fidox® og Roxy® fra Globachem

Den nye stærke duo  
– til oprydning i efteråret



Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger  
om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger  
og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.

95,0-100 %
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Kilde: PVO og Bayer interne forsøg Prosulfocarb er aktivstoffet i ukrudtsmidlerne i bl.a. Fidox® og Roxy® fra Globachem
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0,35 l/ha Mateno Duo 
+ 0,5 l/ha Prosulfocarb

0,5 l/ha Mateno Duo  
+ 0,5 l/ha Prosulfocarb

0,7 l/ha Mateno Duo 
+ 1,0 l/ha Prosulfocarb

1,0 l/ha Prosulfocarb 
+ 0,1 l/ha DFF

Effektskema 

Mateno Duo er det nye efterårsherbicid til vinterhvede, triticale, vinterbyg og rug.  

Mateno Duo  indeholder Aclonifen og DFF.  

Aclonifen har ikke tidligere været anvendt i korn og er derfor en effektiv resistensbryder  

på ALS-resistent ukrudt som fuglegræs og kamille.

Meget gode erfaringer fra marken i sæson 2019/2020.

Den nye stærke duo 
– til oprydning i efteråret

KAN ANVENDES I

Vinterhvede og triticale

Vinterbyg

Rug

DOSERING

0,70 l/ha

0,35 l/ha

0,35 l/ha

BEMÆRKNING

Mateno Duo kan blandes med Prosulfocarb

Mateno Duo og Prosulfocarb udbringes hver for sig 

Mateno Duo og Prosulfocarb udbringes hver for sig. 

Rug bør først behandles efter stadie 10

St. 9-11

St. 9-11

St. 10-11

//  Det mest optimale anvendelsestidspunkt er 8-10 dage efter såning, når jorden har sat sig, eller netop når køresporene er synlige. 
//  Mateno Duo er godkendt i alt vintersæd fra såning til st. 13
//  I vinterbyg og rug skal Mateno Duo udbringes alene.

// FLEKSIBILITET        // RESISTENSBRYDER             // SVÆRE GRÆSSER

//  Mateno Duo er excellent på storkenæb, kamille, fuglegræs,  
spildraps, kornblomst  og valmue. 

//  Sammen med Prosulfocarb ydes også god kontrol af  
enårig rapgræs, rajgræs, væselhale og agerrævehale.

OPTIMALT 
ANVENDELSETIDSPUNKT

MATENO DUO 

DERFOR ER DEN STÆRKE DUO DEN NYE EFTERÅRSLØSNING 

+ +


