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Behandlingsfrist:
Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal før etter 7 dager etter
behandling.
Reg. Nr.: 2021.14
Batchnummer og produksjonsdato: se emballasjen.
Holdbarhet: minimum to års holdbarhet fra produksjonsdato i uåpna beholder.
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Klopyralid vannløselig konsentrat
Mot ugras i oljeraps, oljerybs, fôrraps, vår- og høsthvete, vår- og høstbygg,
formargkål, hodekål, mais
(gjelder ikke sukkermais), fôrbete, sukkerbete, skogplanting på innmark,
planteskoler, eng, beite og grasfrøeng. Kløver/belgvekster skades.
Sammensetning:
Klopyralid (som dimetylammoniumsalt) 600 g/l
P405 Oppbevares innelåst.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).
SP1 Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke
rengjør spredeutstyr nært overflatevann. Unngå forurensning via avrenning fra
gårdsplasser og veier.
Spe 1For å beskytte grunnvannet må dette produktet ikke brukes tidligere
enn 1. april i høstkorn, vårkorn og høstraps.
AVGIFTSKLASSE: 2

3 362130 144656

NETTOINNHOLD: 1 L

0111018292103

SGK is a Matthews International Corporation

Magenta

127mm

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used: 4

Tilvirker: Corteva Agriscience
Registreringsholder: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1,
DK-1411 København K, Danmark
Importør:
Felleskjøpet Agri, Depotgata 22, 2000 Lillestrøm, tlf. 03520
Norgesfôr AS, Mail Boxes Etc. 367, 0028 Oslo, tlf. 22400700
Fiskå Mølle Moss AS, Havnestredet 6, 1531 Moss, tlf. 69204770
™Trademarks of Corteva, DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated
companies or their respective owners.
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Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er
forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride
den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.
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Sammensetning:
Klopyralid (som dimetylammoniumsalt) 600 g/l

SGK is a Matthews International Corporation

Mais (gjelder
ikke sukkermais)

Behandlingsfrist:
Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal før etter 7 dager etter behandling.
Bruksområde
MatrigonTM 600 SL er tillatt brukt mot ugras i oljeraps, oljerybs, fôrraps, vår- og høsthvete, vår- og
høstbygg, formargkål, hodekål, mais (gjelder ikke sukkermais), fôrbete, sukkerbete, skogplanting på
innmark, planteskoler, eng, beite og grasfrøeng. Kløver/belgvekster skades.
Virkemåte
Matrigon 600 SL er et systemisk ugrasmiddel som opptas gjennom blad og blir transportert til
vekstpunktene. Ugraset visner i løpet av 2-3 uker.
127mm

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used: 1
Black

KULTUR
Hodekål

Virkeområde
Matrigon 600 SL har meget god virkning mot ugras fra korgplantefamilien slik som burot, balderbrå,
dyllearter (ett- og flerårige), flikbrønsle, gullkrage, haremat, løvetann, ryllik, tistler, åkergråurt,
åkersvineblom m.fl. Matrigon 600 SL har god virkning mot hestehov, svartsøtvier, vindelslirekne og
vikker. Matrigon 600 SL kan dessuten brukes til å bekjempe kløver og andre belgvekster. Virkningen
er som oftest utilfredsstillende mot andre ugrasarter.
Bruksanvisning
Generelt
Best virkning oppnås ved sprøyting på smått, saftspent ugras i god vekst. Åkertistel og åkerdylle
bekjempes best på rosettstadiet (15-20 cm høye planter), men før de har dannet blomsterknopper.
Maks. 1 behandling per sesong/kultur.
KULTUR
Høstraps

UGRAS
Balderbrå, tistelarter,
dyllearter, åkersvineblom
og andre ugras fra
korgplantefamilien
Vårraps og –rybs Som over + gullkrage,
Fôrraps
vindel-slirekne m.fl.
Fôrmargkål

MAKS. DOSERING TIDSPUNKT
20 ml/daa
BBCH 31-55 (kun tillat bruk om
(10-30 liter vann
våren). Ikke tillat bruk før 1. april
pr. dekar)
20 ml/daa
(10-30 liter vann
pr. dekar)

Når ugraset er i god vekst, og
kulturen har utviklet 2-6 blad
(BBCH 12-16)

UGRAS
Som over + åkergråurt,
svartsøtvier m.fl.

MAKS. DOSERING
20 ml/daa
(10-30 liter vann
pr. dekar)
20 ml/daa
(10-30 liter vann
pr. dekar)

Vår- og
høsthvete, vår- og
høstbygg
Fôrbete,
sukkerbete

20 ml/daa
(10-30 liter vann
pr. dekar)
20 ml/daa
(10-30 liter vann
pr. dekar)

Skogplanting
på innmark,
planteskoler
Ny og etablert
eng, beite og
grasfrøeng

20 ml/daa
(10-30 liter vann
pr. dekar)
20 ml/daa
(10-30 liter vann
pr. dekar)

TIDSPUNKT
Når frøugraset er
på 2-4-bladstadiet og rotugraset på
rosettstadiet.
Når hodekålen har 2-5 varige blad
(BBCH 12-15).
Når maisplantene har 3-6 varige
blad (BBCH 13-16)
Når frøugraset er
på 2-4-bladstadiet og rotugraset på
rosettstadiet.
BBCH 21-32. Kun tillat bruk om
våren. Ikke tillat bruk før 1. april
i korn.
Når betene har 2-5 varige blad
(BBCH 12-15)
Ved sprøyting av skogplanter på
innmark og i planteskoler kun
som skjermet sprøyting eller før
planting. Kun tillat bruk om våren
BBCH 21 – 37 i grasmark. Kun tillat
bruk om våren

Høyeste dose brukes mot stort ugras, flerårig ugras og innslag av gullkrage eller åkersvineblom.
Klimaforhold
Det anbefales å sprøyte tidlig på dagen når temperaturen er over 12°C og helst ved høy luftfuktighet.
Det frarådes å sprøyte når kulturplantene lider under tørkestress, ved ekstremt høye dagtemperaturer,
eller når det er utsikt til nattefrost. Regn innen 4-6 timer etter sprøyting kan redusere virkningen.
Tillaging av sprøytevæske
Fyll sprøytetanken halvfull med vann og start røreverket. Tilsett tilmålt mengde Matrigon 600 SL og
etterfyll til ønsket vannmengde. Fortsett omrøringen under transport og sprøyting.
Tankblanding
Matrigon 600 SL skal ikke tankblandes med andre kjemiske plantevernmidler. Matrigon 600 SL skal
heller ikke blandes med nitrogenholdig bladgjødsel da det kan gi skade på kulturen.
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Etterfølgende kulturer og omsåing
Matrigon 600 SL blir i begrenset omfang nedbrutt i plantemateriale, men etter innarbeiding i jord
skjer det en rask mikrobiell nedbryting. For å unngå skade på etterfølgende, følsomme kulturvekster
må rester av behandlet plantemateriale på åkeren kuttes opp, spres og pløyes ned om høsten.
Følsomme kulturvekster er ert, bønne, kløver og andre belgvekster, potet, gulrot og andre planter fra
skjermplantefamilien, samt salat og andre fra korgplantefamilien. Dersom kulturen ødelegges og det
blir behov for omsåing kan bare følgene kulturer sås: vårhvete, vårbygg, havre, mais eller raigras.
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Bruksbegrensninger
Bruk ikke planteavkapp fra planter behandlet med Matrigon 600 SL til kompost eller som
dekkemateriale. Bruk ikke husdyrgjødsel fra husdyr fôret på planter behandlet med Matrigon 600 SL
som kompost/gjødsel i følsomme kulturer (se over).

Black

SGK is a Matthews International Corporation
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Number of Colours used: 1

Resistens
Matrigon 600 SL tilhører den kjemiske gruppen syntetiske auxiner, HRAC gruppe O. Resistens
mot Matrigon 600 SL er ikke kjent hos noen ugrasarter i Europa eller Norge. Ensidig bruk av ett
middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt
følsomhet for middelet/middelgruppen. Derfor anbefales det generelt å bruke ugrasmidler med ulike
virkningsmekanismer i vekstskiftet. Spesielt i sammenheng med redusert jordarbeiding bør disse
anbefalinger følges nøye. Vær oppmerksom på at manglende effekt (hvis middelet ellers er brukt
korrekt under optimale forhold) kan skyldes begynnende resistensutvikling.
Forsiktighetsregler
Bruk vernehansker av nitril og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet.
Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med
kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.
Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.
Rengjøring av sprøyteutstyr
Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra
sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen.
Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av
vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret
rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Avfallshåndtering - Tomemballasje
Grundig rengjort tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Konsentrerte rester av
plantevernmiddel og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.
Lagring
Lagres frostfritt i godt lukket originalemballasje.
™Trademarks of Corteva, DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated companies or their
respective owners.
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Klopyralid vannløselig konsentrat
Mot ugras i oljeraps, oljerybs, fôrraps, vår- og høsthvete, vår- og høstbygg,
formargkål, hodekål, mais
(gjelder ikke sukkermais), fôrbete, sukkerbete, skogplanting på innmark,
planteskoler, eng, beite og grasfrøeng. Kløver/belgvekster skades.
Sammensetning:
Klopyralid (som dimetylammoniumsalt) 600 g/l

Tilvirker: Corteva Agriscience
Registreringsholder: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1,
DK-1411 København K, Danmark
Importør:
Felleskjøpet Agri, Depotgata 22, 2000 Lillestrøm, tlf. 03520
Norgesfôr AS, Mail Boxes Etc. 367, 0028 Oslo, tlf. 22400700
Fiskå Mølle Moss AS, Havnestredet 6, 1531 Moss, tlf. 69204770
™Trademarks of Corteva, DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and
affiliated companies or their respective owners.

P405 Oppbevares innelåst.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).
SP1 Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen.
Ikke rengjør spredeutstyr nært overflatevann. Unngå forurensning via
avrenning fra gårdsplasser og veier.
Spe 1For å beskytte grunnvannet må dette produktet ikke brukes tidligere
enn 1. april i høstkorn, vårkorn og høstraps.
AVGIFTSKLASSE: 2

3 362130 144656

NETTOINNHOLD: 1 L
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