
Ugraset forsvinner… 
- så enkelt er det! 



MaisTer® - allsidig virkning mot ugras 
 

 

Vi lanserer nå et helt nytt produkt mot ugras i fôrmais, juletrær 
og planteskoler. MaisTer WG virker godt  mot både grasugras og 
tofrøbladet ugras.  
MaisTer er et lavdosemiddel med to aktive stoffer som er fullt systemisk. Opptak skjer i 
hovedsak gjennom blad, jordfuktigheten ved behandling er derfor av mindre betydning. Ved 
sprøyting  transporteres produktet rundt i hele planten. Etter få dager slutter ugraset å 
vokse, deretter ser man gulning og etter 7-20 dager vil ugraset visne ned. MaisTer skal alltid 
brukes sammen med Mero, se etikett for mer informasjon. 

Dose MasiTer per daa 

Torfrøbladet ugras 5 g 7,5 g 10 g 15 g 

Då         

Åkerminneblom         

Gullkrage         

Jordrøyk         

Gjetertaske         

Pengeurt         

Åkersennep/raps         

Vassarve         

Svartsøtvier         

Balderbrå         

Rødtvetann         

Rødt Hønsegras/vanlig hønsegras         

Åkerstemor         

Meldestokk         

Klengemaure         

Tungras         

Storkenebb         

Vindelslirekne/Veronika         

Grasugras 5 g 7,5 g 10 g 12,5 g 15 g 

Tunrapp         

Floghavre           

Raigras           

Hønsehirse           

Kveke           

Meget god effekt  God effekt Middels effekt - Øk dosen eller 
bland med aktuell partner 

Noe effekt - Tilsett passende 
blandingspartner 



MaisTer® - i juletrær og planteskoler 
 

Sprøyt umiddelbart før knoppbryting og når ugraset er i god 
vekst, vanligvis fra siste halvdel av april til begynnelsen av mai. 
MaisTer vil ikke gjøre arealet helt rent for ugras, men vil være til 
god hjelp for å holde ugraset nede. Husk at MaisTer alltid  skal 
brukes sammen med Mero! 
 

MaisTer er testet og godkjent i følgende kulturer: 
Juletrær Planteskoler 
Nordmannsgran 
til juletrær og  
pyntegrønt-
beplantninger. 

Vanlig buskfuru (Pinus mugo)  
Bøk (Fagus sylvatica)  
Sommereik (Quercus robur)  
Nobilis (Abies procera)  
Nordmannsgran (Abies nordmanniana)  
Gran (Picea abies)  
Svartor (Alnus glutinosa)  
Sargenteple (Malus sargentii)  
Bjørkebladspirea (Spiraea betulifolia)  
Syrin (Syringa vulgaris)  

Dosering: bruk 15 g MaisTer + 200 ml Mero per dekar.  
 
Kveke: Vær oppmerksom på at effekten på jordstengler er begrenset. Selv om alt 
overjordisk plantemateriale bekjempes og visner, kan man få ny fremspiring fra 
jordstenglene sent i sesongen. Dette har normalt ikke betydning for utviklingen av 
juletrærne.  
 
Åkertistel: Planter som har spirt fram og er i vekst på behandlingstidspunktet vil bli 
bekjempet, men man må forvente ny gjenvekst. 

Juletrær og pyntegrønt 
MaisTer kan brukes i nyplantninger. MaisTer må ikke brukes etter at knoppen er brutt. 
 
Planteskoler 
I planteskoler må MaisTer kun benyttes i prikle bed. I sådde kulturer som bøk, eik og eple 
kan Maister brukes tidligst året etter at kulturen er sådd. MaisTer må ikke brukes etter at 
knoppen er brutt. 

Kontakt din rådgiver eller besøk oss på  
www.bayercropscience.com for mer informasjon. 

http://www.bayercropscience.com/
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