
MaisTer ger flera 
fördelar!

 Bekämpar både gräsogräs och örtogräs i majs
 Mycket bred gräsogräseffekt, även på kvickrot

 och alla hirsarter
 Bekämpar även besvärliga rotogräs

 Ogräsens tillväxt stoppas snabbt
 Inga problem med efterföljande konventionell

 lantbruksgröda
 Skonsam mot majsen

1. Första behandlingen görs när ogräset är i hjärt-
bladsstadiet upp till två örtblad. Anpassa dosen efter 
ogräsfloran och tillsätt Starane om du har åkerbinda. 
Har du veronika eller tistel byt ut Starane mot Callisto. 

2. Andra behandlingen görs cirka 10–14 dagar efter 
första behandlingen. Även här tillsätts blandningspart-
ner efter behov.

Mellan till högt ogrästryck. 
Bred flora av gräsogräs och 
örtogräs

50–75 g MaisTer 
+ 0,5 l Callisto + MaisOil

50–100 g MaisTer 
+ 0,3 l Starane + MaisOil

Högt ogrästryck. 
Bred flora av gräsogräs och örtogräs, 
inklusive näva

50–75 g MaisTer + 11,25 g Harmony 
+ 0,3 l Callisto + MaisOil

50–100 g MaisTer 
+ 0,5 l Callisto + MaisOil

Två behandlingar för 
rena majsfält 
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Verkningssätt
   Bladverkande medel
   Fullt systemisk, den aktiva substansen transporteras 

inuti ogräsplantan
   Stoppar ogräsets tillväxt inom 1–3 dagar
   Ogräset dör inom 7–20 dagar

Temperatur och väderlek
Behandla när det är tillväxt i ogräs och gröda, samt 
temperaturen över 8 °C.
Behandling bör inte ske när risk för nattfrost föreligger. 
Vid behandling i perioder med mycket varmt väder (vid 
temperaturer över 25 °C), kan behandling ge en övergående 
gulfärgning/minskad tillväxt av grödan. Denna tillväxt-
begränsning är övergående och normalt utan betydelse 
för skörden.

Jordart och markfukt
Upptaget sker övervägande via bladen, därför har mark-
fukten vid behandlingstillfället och jordarten mindre 
betydelse.

Regnfasthet
MaisTer är regnfast två timmar efter behandling.

MaisOil
MaisOil skall alltid 
användas tillsammans 
med MaisTer. 
Andra typer av oljor 
rekommenderas ej.
Följande doseringar 
gäller:

Blandbarhet
MaisTer kan blandas med Harmony 50 SX, Starane 180, 
Callisto, Basagran SG, Matrigon 72 SG och Sumi-Alpha 
5 FW.

Majssorter
MaisTer är skonsam i de flesta majssorter, men enstaka sor-
ter kan vara känsliga och bör därför inte behandlas. Aktuell 
lista över sorter uppdateras  på vår hemsida: 
www.bayercropscience.se/produkter/ maister.

Vid denna dos 
MaisTer

50 g MaisTer
75 g MaisTer
100 g MaisTer
125 g MaisTer
150 g MaisTer

använd denna 
mängd MaisOil
0,67 l MaisOil
1,00 l MaisOil
1,33 l MaisOil
1,67 l MaisOil
2,00 l MaisOil

1 förpackning innehåller:  
750 g MaisTer och 2 x 5 l MaisOil



www.bayercropscience.se

Kontakta din rådgivare eller besök www.bayercropscience.se/produkter/maister om du vill veta mer. Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel 
med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. April 2013

Angivna produktnamn är registrerade varumärken: 
Callisto®: Syngenta, Harmony® 50 SX, Sumi-Alpha® 5 FW: DuPont, Starane® 180, Matrigon® 72 SG: Dow AgroSciences, Basagran® SG: BASF

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter:
Mats Andersson 070-567 16 77, Stefan Hansson 076-145 99 04
Lisa Rydenheim 076-867 71 25, Torsten Gillberg 070-584 74 13 

* Nävaplantor i hjärtbladsstadiet / små plantor - storleken på ogräsplantorna viktigare än dosen
**  Hirsbekämpning, dos; 75–100 g MaisTer i andra behandlingen
*** Kvickrotsbekämpning, dos; 100–150 g MaisTer i första behandlingen, när kvickroten har 3–4 blad

Örtogräs 50 g 75 g 100 g 125 g 150 g
2 x 75 g MaisTer
+ 0,3 l Starane

2 x 75 g MaisTer
+ 0,5 l Callisto

Baldersbrå

Dån

Förgätmigej

Gullkrage

Jordrök

Lomme

Målla

Nattskatta

Näva - flik*

Näva - mjuk*

Näva - skat*

Penningört

Pilört, vanlig

Plister

Raps 

Snärjmåra

Trampört

Veronika

Viol

Våtarv

Åkerbinda

Åkerkål

Åkerpilört

Åkersenap

Gräsogräs 50 g 75 g 100 g 125 g 150 g

Flyghavre

Hönshirs**

Kavelhirs**

Kvickrot***

Rajgräs

Vitgröe

Rotogräs 50 g 75 g 100 g 125 g 150 g

Knölsyska

Kålmolke

Tussilago

Åkerfräken

Åkermolke

Åkermynta

Åkertistel

Vattenpilört

Mycket god effekt, mer än 90 %

God effekt, 70–90 %

Måttlig effekt, 40–70 % höj dosen 
eller tillsätt blandningspartner

Svag effekt, mindre än 40 % tillsätt 
passande blandningspartner

MaisTer dosschema 
Den dos som anges i dosschemat avser den dos som behövs för att bekämpa respektive ogräs. 
Maximalt 150 g/ha och år får användas. Max två behandlingar per gröda.


