
Brugsanvisning til 
mindre anvendelse 

af Matrigon 72 SG (64-74) til 
ukrudtsbekæmpelse på golfbaner   

 
Miljøstyrelsen har godkendt denne anvendelse og vejledning i henhold til artikel 

51 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen (1107/2009 EF) 

 

 

Ansvar for mindre anvendelse og vejledning 
Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler til mindre anvendelse er en speciel 
godkendelse, som gør det muligt at anvende et allerede godkendt 
plantebeskyttelsesmiddel til en anvendelse som ikke er omfattet af den regelrette 
godkendelse.  

 

Vejledning til Mindre anvendelse - eget ansvar 
Der kan ikke garanteres for, at der ikke kan opstå skader på afgrøden eller være 
svigtende virkning af et kemisk bekæmpelsesmiddel, selv om vejledningen til Mindre 
anvendelse følges. Dansk Golf Union kan ikke gøres ansvarlig for skader eller 
svigtende virkning, der må opstå, hvor et kemisk bekæmpelsesmiddel er godkendt til 
mindre anvendelse og den tilknyttede vejledning til afgrøden følges. 
 
Vejledningen i brug af et kemisk bekæmpelsesmiddel, som er tilladt på baggrund af 
en godkendelse til mindre anvendelse, bygger på få eller ingen forsøgsresultater og 
observationer. Alle situationer, hvorunder midlet må anvendes, er ikke afprøvet, og 
midlet er heller ikke afprøvet i alle sorter. Midlets effekt kendes primært fra andre 
afgrøder, og der kan derfor være forhold, som gør, at midlet ikke virker 
tilfredsstillende i den pågældende afgrøde 
Derfor kan der måske opstå skader eller svigtende virkning, når vejledningen til 
Mindre anvendelse følges. 
 

Anvendelsen sker på brugerens eget ansvar for så vidt angår midlets effektivitet og 

eventuelle skader på nytteplanter. Øvrige bestemmelser på etiketten skal også 

overholdes i forbindelse med den mindre anvendelse.  

 

 
  



Vejledning for Matrigon 72 SG (64-74) til ukrudtsbekæmpelse 
på golfbaner 
 

Ukrudtsmiddel: 

 Må kun anvendes til behandling af tokimbladet ukrudt på golfbaner.  

 Må kun anvendes 1 gang pr. vækst-år. 

 Brugsanvisningens angivelse af dosering, antal behandlinger, interval, sprøjtetidspunkt 
og sprøjtefrist skal overholdes.  
 

Advarsel: 

”Se Matrigon 72 SG etiketten”. 

 

Brugsanvisning  
Til anvendelse på golfbaner. 

 
Anvendelses-

område Skadevolder 

Dosering pr. 

behandling 

Vand-

mængde 

Antal 

behandlinger  

Behandlings-

tidspunkt 

Golfbaner 

(etablerede) 

Tokimbladet 

ukrudt 

0,08-0,165  

kg produkt/ha 

Max. 0,165 kg 

produkt/ha pr. 

sæson 

100 -

300 

L/ha 

1  

(2 ved 

splitdosering) 

Forår 

(temp. over 

15˚C) 

 

Sprøjtetidspunkt og teknik/udstyr:  

Matrigon 72 SG kan anvendes på etablerede golfbaner fra foråret, når dagtemperaturen er over 

15 °C. Græs og ukrudt skal være i god vækst. Undgå at behandle hvis der i perioden omkring 

sprøjtetidspunktet er udsigt til frost. Under meget tørre forhold vil virkningen være nedsat, og 

der bør ikke behandles. Der skal være 6 timers tørvejr efter sprøjtning. Morgensprøjtning er at 

foretrække, men undgå sprøjtning på megen dug, som kan medføre afløb af sprøjtevæske. Vent 

indtil duggen er ved at tørre ind.  

 

Matrigon 72 SG udsprøjtes med en teknik, der sikrer en god og ensartet dækning af 

ukrudtsplanterne. Tanken fyldes ½ med vand og midlet tilsættes under omrøring. Der fyldes 

op med vand. Fortsæt omrøringen indtil udsprøjtningen er afsluttet. Tankblandinger kan ikke 

blandes med mikronæringsstoffer. 

 

Risiko for skade:  
Bør ikke anvendes på golfbaner, hvor planterne er stressede på grund af tørke, stærk varme, 
frost, sygdomme, dårlig overvintring eller næringsmangel. 
 

Virkemåde: 

Clopyralid er et systemisk herbicid, der primært optages via bladene. Det transporteres i vævet 

rundt i hele planten, dvs. også ned i rodsystemet på flerårige ukrudtsarter. Clopyralid har 

auxinvirkning, og fremkalder en ukontrolleret kraftig vækst i følsomme arter. Den fulde effekt 

vil være synlig efter 3-4 uger. 

 

Dato: 12. november 2018  



 


