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РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ

 
ПРЕПОРЪКИ ПРИ СЕИТБООБОРОТ

След приложение на Матено Форте в пшеница няма риск за следващи култури в сеитбооборота (пшеница, 
ечемик, рапица, царевица и слънчоглед). Преди сеитбата на зимна рапица е нужна оран.

Практическа препоръка от изведени технически опити: употреба на продукта в доза 100 мл/дка.  
 
Фаза на приложение: почвено (прилага се след сеитба, преди поникване) и ранновегетационно на 
пшеницата.

Матено® Форте – 
почвено приложение

Нетретирана контола

Нетретирана контрола Матено® Форте

 
ЕФИКАСНОСТ НА МАТЕНО®  ФОРТЕ ВЪРХУ ЖИТНИ ПЛЕВЕЛИ

Използвайте продуктите за растителна защита съгласно инструкциите, посочени в етикета.www.cropscience.bayer.bg



  
МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

  MAТEНO® ФОРТЕ контролира най-добре малки и новопоникващи плевели.

   Оптималният момент на приложение на MAТEНO® ФОРТЕ е почвено или ранно вегетационно,по време на 
ранното развитие на житните и широколистни плевели през есента.

  MAТEНO® ФОРТЕ намалява конкуренцията на плевела спрямо културата като по този начин я освобождава да 
заложи пълния си добивен  потенциал.

Момент на третиране  
на културното растение

 
ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА

 Намаляване на запаса на плевелни семена в почвата.

 Засилен контрол върху плевелите

 Лесна употреба

 Ранен контрол на плевелите

 Контрол върху устойчиви плевелни форми

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
Аклонифен – 450 г/л,  
Флуфенацет – 75 г/л,  
Дифлуфеникан – 60 г/л

ФОРМУЛАЦИЯ:
Суспензионен концентрат– СК

КАРАНТИНЕН СРОК:
Не се изисква.

КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:
II-ра професионална

МАТЕНО® ФОРТЕ ПРЕДОСТАВЯ  
НАЙ-КОМПЛЕКСНИЯ СПЕКТЪР  

НА ПЛЕВЕЛИ ЗА ЕСЕННО ТРЕТИРАНЕ

  Освен флуфенацет и дифлуфеникан, Матено Форте съдържа и ново 
активно вещество за житните култури – аклонифен, което е вещество 

с нов механизъм (група З)

 Силна комбинация от три активни вещества:

« Аклонифен – нов механизъм на действие за борба срещу житни и 
широколистни плевели.

« Флуфенацет – Ефикасен срещу житни плевели, поникващи през есента
« Дифлуфеникан – Ефикасен срещу широколистни плевели, поникващи 

през есента

 Гъвкав момент на приложение от ССПП и ранновегетационно с почвено и 
вегетативно действие.

 Ефикасен срещу устойчиви към някой групи хербициди форми на плевелите.

КОМБИНАЦИЯТА ОТ ТРИ ЕФЕКТИВНИ МЕХАНИЗМА 
НА ДЕЙСТВИЕ ОСИГУРЯВА ПЪЛЕН СПЕКТЪР НА 

КОНТРОЛИРАНИ ПЛЕВЕЛИ

Винаги поне 2 механизма работят срещу плевелите.

Лисича опашка,  
Ветрушка,

Едногодишна метлица
Райграс Широколистни

Дифлуфеникан

Флуфенацет

Аклонифен

 
ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБАТА НА МАТЕНО®  ФОРТЕ

  За най-добър ефект на житни плевели (лисича опашка и райграс) приложението трябва да бъде преди 
BBCH 10-11 на плевелите.

  Получаването на отлични резултати се обуславя от наличието на почвена влага – в момента и след 
приложение на продукта.

  Необходима е добра предсеитбена обработка, с добре оформено семенно легло. 

  Не инкорпорирайте продукта в почвата, тъй като ще се намали нивото на ефективност върху плевелите. 
По време на третирането аклонифен образува хомогенен филм върху почвената повърхност, 
следователно добрата обработка е много важна за доброто представяне на продукта. 

Сеитба на пшеница  
18-ти Септември

Контрола Матено® Форте


