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Mateno Duo – i korta drag

/// Bayer 16:9 Template /// December 20173

Mateno Duo är en ny bredverkande herbicid, jord- och bladverkande, som ska 
användas för att bekämpa ört- och gräsogräs i stråsäd på hösten. 

I och med lanseringen av Mateno Duo får vi tillgång till en ny aktiv substans i stråsäd 
– aklonifen – med ett nytt verkningssätt.

Eftersom utbudet av höstherbicider är mycket begränsat, kommer Mateno Duo att 
spela en viktig roll i ogrässtrategier framöver, dels som ett intressant verktyg i IWM 
som resistensbrytare, och dels för att kunna klara sig med mindre mängd av 
diflufenikan på hösten. 

Mateno Duo kommer att göra skillnad. 



Nytt medel för ogräsbehandling i höstsådd stråsäd
Mateno Duo

Effektiv örtogräseffekt på

baldersbrå, blåklint, spillraps, vallmo

plister, veronika, viol (DFF-ogräsen)

korsört, näva, snärjmåra, våtarv

Som en del av ogrässtrategin mot gräsogräs

vitgröe, åkerven, rajgräs, renkavle, råttsvingel



Mateno Duo
Produktprofil



Produktprofil Mateno Duo

Mateno Duo
Gröda Herbicid, höstbehandling
Segment Höstsådd gröda (stråsäd)

Aktiv substans Diflufenikan 100 g/l carotenoid; HRAC klass F1
Aklonifen 500 g/l Inhibition of carotenoid biosynthesis; HRAC klass F3

Dos 0,35 l/ha
Formulering SC - suspension concentrate
Regnfasthet Bladeffekt efter 4 - 6 tim, jordeffekt förbättras vid lätt regn
Additiv Ej behov
Mål Örtogräs och gräsogräs
Stadie DC 00 - 13

Efterföljande 
gröda

Inga restriktioner på efterföljande gröda året efter behandling. Innan sådd 
av höstraps krävs en ordentlig kultivering i den övre delen av 
matjordslagret, som ger en god omblandning. Alternativt plöjning.

Behandlad 
gröda utgår

Omsådd kan ske med spannmål eller majs. Kraftig kultivering som går på 
djupet och ger en god omblandning av jordprofilen. Alternativt plöjning.



Användningsvillkor Mateno Duo

Rekommenderad 
vätskemängd 

l/ha
Höstvete 
Höstrågvete 
Höstkorn 
Höstråg

Ogräs 0,35 l/ha 1 00 – 13 150 – 200  - 

KarensGröda Syfte Maxdos/ 
behandling

Max antal 
behandlingar

Utvecklings-
stadium



Mateno Duo - verkningssätt

Page 8

• Jord- och bladverkande 

• Tas till största delen upp av skotten, men även 
via bladen. Mycket litet upptag via rötterna.

• Mateno Duo - aklonifen och diflufenikan - lägger 
sig som en film på jordytan. En jämn film är en 
viktig nyckel till bra effekt.

• När skotten växer igenom filmen av aklonifen 
och diflufenikan på markytan tas de båda 
substanserna upp av ogräset.

• Hämmar pigmentsyntesen hos plantan. 

• Bäst effekt fås när såbädden har fått sätta sig, 
DC 10-11.



Olika jordförhållanden – tänk på att...
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• Lättare jordar och jämna fält – god täckning (”hel film”) - bra effekt
• Lerjord med mycket jordknutor – (efter regn – delade knutor) – minskad effekt



Mateno Duo
Effekter på örtogräs



Omfattande försök i Danmark, tillsammans med stor praktisk användning

Försöksresultat Danmark
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I Danmark har försök pågått sedan 2016, och Mateno Duo har använts i praktisk odling 
sedan 2019. 

Mateno Duo är sedan tidigare även godkänd i flera andra europeiska länder, tex Finland 
och Baltikum.

Sverige har samma registreringsvillkor som Finland, med en maxdos på 0,35 l/ha.          
I Danmark är den godkända maxdosen 0,7 l/ha, men i praktiken är det 0,35 l/ha som har 
störst användning. 

Våra försöksresultat är hämtade från Bayers interna försök på flera olika platser i  
Danmark, både på Själland och Jylland. Vi använder också många försöksresultat från 
Planteværn Online (Danmark). 



Effektschema Mateno Duo – örtogräs
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Källa: Planteværn Online, Danmark

Effekt
xxx > än 90%
xx 70 - 90%
x 40 - 70%
 - < än 40% 

data saknas

Örtogräs
DFF 0,1

Mateno Duo 
0,35

Mateno Duo 
0,35 + 0,5 
Prosulf.

Baldersbrå xxx xxx xxx
Blåklint x xx xx
Förgätmigej xxx xxx xxx
Korsört x xxx xxx
Lomme xxx xxx xxx
Näva xx xxx xxx
Penningört xx
Pilört x
Plister xxx xxx xxx
Spillraps x xx xx
Snärjmåra xx xx xxx
Vallmo xx xxx xxx
Veronika xxx xxx xxx
Våtarv xxx xxx xxx
Våtarv ALS-res xxx xxx xxx
Åkerviol xxx xxx xxx



Höstbehandling mot örtogräs med Mateno Duo

13

Höstbehandlad parcell 

med 0,35 Mateno Duo.
Obehandlad parcell. 



Försök SAGRO v. Esbjerg Danmark 2020 

Mateno Duo – förstärkt effekt på örtogräs 

0,35 l Mateno Duo + 0,5 l Boxer® 1,0 l Boxer® i DC 10-11



Ett verktyg i kampen mot klumprotsjuka. Behandling: 0,5 l Mateno Duo + 0,5 l Boxer®, DC 10-11. Efter 
upptag stannar rapsplantornas tillväxt inom några dagar och effekten blir synlig efter ca 3-5 veckor

Mateno Duo – effekt mot spillraps



Effekt av 0,35 l/ha Mateno Duo + 0,5 Boxer l/ha 

Sådd: 1. sept -20, Behandling: 17. sept -20 , Stadie: 12-13, raps 2 örtblad

Bra effekt på spillraps – ha tålamod!

5/1020/9 16/10 26/10

Nygrodd raps efter behandling
tar upp Mateno Duo via skott

10/11



Mateno Duo – behandling mot Blåklint
Behandlat med 0,4 l Mateno Duo i DC 12 – 13, i rågfält Jylland 2020 
För bästa effekt - eftersträva behandling på små blåklintsplantor



Bekämpar även resistent våtarv.

God effekt jämfört med nuvarande lösning.

Behov av ytterligare behandling av vårgroende 
ogräs.

Mateno Duo – viktig resistensbrytare

Foto: Agrofoto



Mateno Duo – effektiv mot viktiga örtogräs

Mycket god effekt på

- vallmo

Och även på (DFF-ogräsen)

- plister

- veronika

- viol 

Foto: Agrofoto
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- effektiv mot de arter som ska bekämpas på hösten. 0,35 jämfört med 0,70 l/ha

Mateno Duo – stark effekt vid dosen 0,35 l/ha

GEP data flere års forsøg, behandlet stadie 10-11



Mateno Duo
Effekter på gräsogräs



Effektschema Mateno Duo - gräsogräs

22

Effekt vid behandling i DC 10. 
Kombinera med prosulfokarb för bästa resultat.

Källa: Planteværn Online, Danmark

* Mot renkavle är det viktigt att få en hög effekt vid behandlingen på hösten.   
Rekommendation: 0,35 l Mateno Duo + 2,5-3,0 l prosulfokarb produkt   

Timing viktig för god effekt, DC 10-11 optimal.

Effekt
xxx > än 90%
xx 70 - 90%
x 40 - 70%
 - < än 40% 

data saknas

Gräs

Mateno 
Duo 0,35

Mateno 
Duo 0,35 

+ 0,5 
Prosulf.

Mateno 
Duo 0,35 

+ 1,0 
Prosulf.

Mateno 
Duo 0,35 

+ 1,5 
Prosulf.

Prosulf. 
1,0 + 0,1 

DFF

Vitgröe (69) xx xxx xxx xx
Åkerven (71) xxx xxx xxx xxx

Rajgräs (31) (34) xx xx x
Råttsvingel (36) (36) xx xx x
Renkavle*  -  - x xx x



Sammanfattning effekter Mateno Duo
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Örtogräs

Mycket effektiv på ett brett spektra av örtogräs

Ersätter ren DFF i örtogräsbekämpning

Stark effekt ensamt

Bra effekt på uppkomna blåklint på hösten

Bra effekt på spillraps, tar ett tag innan de 
vissnar bort, synlig effekt först efter ca 3-5 v

Bra effekt på DFF-ogräs (viol, veronika, plister)

Bra effekt på resistent våtarv

Gräsogräs

Mycket bra synergieffekt tillsammans med 
prosulfokarb

Ny effektiv blandningspartner för att bekämpa 
lättare gräsogräs som vitgröe och åkerven

Tillsammans med prosulfokarb har Mateno Duo 
även god effekt på tuffare gräsogräs - rajgräs, 
råttsvingel, renkavle. (dosera prosulfokarb 
beroende på behov, se rekommendationer)

Timingen är viktigt för god effekt! Bästa 
behandlingtidpunkt för gräsogräs är DC 10-11.
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0,35 l/ha Mateno Duo 
0,35 l/ha Mateno Duo                               

+ 0,5-1 l/ha Prosulfokarb
 0,35 l/ha Mateno Duo                                

+ 1,5-3 l/ha Prosulfokarb

Effektiv bekämpning av örtogräs
Mot såväl örtogräs som lättare 

gräsogräs

God effekt på lättare och svåra 
gräsogräs på hösten, utöver 

örtogräs

Effektiv lösning mot örtogräs, inkl. 
blåklint, spillraps, våtarv (även 

resistent), baldersbrå och 
diflufenikan-ogräs

God effekt på de lättare 
gräsogräsen, åkerven och vitgröe, 

utöver en effektiv lösning mot 
örtogräs.

För dig som även har behov av att 
bekämpa de tuffare gräsogräsen 
(Rajgräs, Råttsvingel, Renkavle)



Så här används Mateno Duo
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Generellt 

• Den mest optimala behandlingstidpunkten är när jorden har satt sig och sprutspåren är synliga, DC 9 – 11 
(Råg bör först behandlas efter DC 10)

• Vid sen sådd kan behandling ske när jorden satt sig

• Vid lätt regn förstärks effekten – men god effekt även vid torrt väder

Höstvete och rågvete 

• Mateno Duo körs ensamt eller i 
blandning med prosulfokarb-produkt. 
I blandning uppnås synergieffekt. 

Höstkorn 

• Mateno Duo ska inte blandas med 
prosulfokarb-produkt

• När prosulfokarb körs först –
uppföljning med Mateno Duo 7 – 10 
dagar efter

• Vid grund sådd (2-3 cm) – avvakta 
med Mateno-behandling till DC 10

Höstråg

• Mateno Duo ska inte blandas med 
prosulfokarb-produkt

• När prosulfokarb körs först –
uppföljning med Mateno Duo 7 – 10 
dagar efter

• Råg bör behandlas med Mateno Duo 
först efter DC 10



Och till sist – tänk på att
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Rengöra sprutan (sköljning med vatten) efter dagens slut

Håll koll på filtren! Grövre filter är att rekommendera. 

Ingen vältning efter behandling (bryter markfilmen)

Undvika dubbelbehandling i höstkorn och höstråg



Mateno Duo ger en effektiv och långsiktig ogrässtrategi

Sammanfattning Mateno Duo
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• är ett mycket bredverkande medel för höstbehandling i stråsäd

• är ensamt starkt på att bekämpa ett brett spektrum av örtogräs, inklusive blåklint, spillraps och 
baldersbrå

• ger tillsammans med prosulfokarb mycket god synergieffekt på gräsogräs

• är ett nytt resistensbrytande medel

• ger möjlighet att klara sig med mindre mängd av diflufenikan

• inga begränsningar i preparatval vid en efterföljande vårbehandling
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Produktpresentation

Mateno Duo
- stark solo eller duo!

Lansering Sverige 2021
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