
Graanherbiciden op basis van

Mattera™ Renitar™Zypar™

Trezac™

Frimax™

Rexade™ Trio

Arylex™ active



Klaproos Duivekervel

• Gekenmerkt door een breed werkingsspectrum op breedbladige onkruiden 
en ook op deze die ALS-resistent zijn.

• Vanaf stadium 3-blad tot stadium vlagbladschede gezwollen.
• Werkzaam bij lage en hogere temperaturen (van 5°C tot 23°C).
• 4 verschillende formuleringen. 

ARYLEX behoort tot de chemische familie van de « Arylpicolinaten », groep O.  
ARYLEX is de commerciële benaming van de actieve stof Halauxifen-methyl.

ARYLEX is soepel in gebruik   
4 formuleringen voor een correctie op breedbladige onkruiden in het voorjaar na 
een najaarsbehandeling of in het voorjaar in menging met grassenmiddelen zoals  
CAPRI’s SIGMA’s AXIAL. 
ARYLEX past gemakkelijk binnen verschillende onkruidbestrijdingsschema’s. ARYLEX 
is efficiënt vanaf 5°C op jonge breedbladige onkruiden of onkruiden in volle groei. 

ARYLEX is praktisch      
ARYLEX is selectief in alle zomer- en wintergraan behalve haver. 
ARYLEX is compatibel met alle herbiciden, groeiregulatoren en fungiciden. 
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Ooievaarsbek Paarse dovenetel

Arylex™ active



ARYLEX als duurzame oplossing  
ARYLEX heeft een originele en unieke werkwijze, het vertraagt de vorming van ALS-re-
sistentie. ARYLEX heeft geen beperkingen voor volggewassen en binnen de teeltrotatie. 
ARYLEX wordt toegepast aan lage hoeveelheden actieve stof/ha (geen residu bij oogst). 

ARYLEX als snelle oplossing   
ARYLEX reageert snel, symptomen zichtbaar binnen enkele uren.
ARYLEX stopt meteen de concurrentie tussen gras en onkruid en geeft een beter rende-
ment per ha.

ARYLEX als aanvullende oplossing   
Er bestaan 4 verschillende formuleringen op basis van ARYLEX + een partner.
Deze 4 ARYLEX formuleringen kunnen worden gebruikt in tankmix met andere herbiciden, 
groeiregulatoren en fungiciden. 

ARYLEX als efficiënte oplossing   
ARYLEX is werkzaam op jonge onkruiden of op onkruiden in volle groei; een optimale 
efficiëntie wordt bekomen op stadium rozet. Het bestrijdt veel schadelijke breed- 
bladige onkruiden, het bestrijdt onder meer kleefkruid in alle stadia. Het bestrijdt ALS- 
resistente breedbladige onkruiden zoals klaproos, melganzevoet en muur. 
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Korenbloem Kleefkruid

De basis voor een nieuwe generatie 
onkruidbestrijding in granen

Hoornbloem Melkdistel éénjarig
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Mattera™ Renitar™Zypar™

Op basis van ARYLEX™ + PRIMUS

PLUSPUNT:  OD-formulering met een breed werkingsspectrum. 
Dosis 0.75 tot 1 L/ha 

Toepassingsstadium vanaf 3 blad tot stadium vlagbladschede gezwollen.  
Erkenning in alle winter- en zomergraan behalve haver.

ZYPAR MATTERA RENITAR worden gekenmerkt door een breed werkingsspectrum 
op éénjarige breedbladige onkruiden zoals kamille, herderstasje, melganzevoet, 
dovenetel, muur, raket, kruiskruid, herik, koolzaadopslag maar ook heel moeilijke 
onkruiden zoals hondspeterselie, amarant, korenbloem, klaproos, groot kleefkruid, 
duivekervel, ooievaarsbek, hennepnetel…  
Ze zijn werkzaam op ALS-resistente breedbladige onkruiden zoals klaproos, muur...

In het geval van gekende resistentie, respecteer de volle dosis en behandel in  
stadium rozet.   
ZYPAR MATTERA RENITAR zijn makkelijk in gebruik en mengbaar met alle grassen- 
middelen zoals CAPRI’s SIGMA’s AXIAL+olie, met groeiregulatoren en fungiciden.  

OPGELET 
Vermijd drievoudige mengingen van vloeibare stikstof + Cycocel + ZYPAR MATTERA 
RENITAR.
In zomergraan, geeft een menging ZYPAR MATTERA RENITAR + BOFIX 3 L/ha een 
compleet spectrum op éénjarige en meerjarige breedbladige onkruiden.  

Hondspeterselie

Hennepnetel

Muur

Herik
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Op basis van ARYLEX™ + STARANE FORTE

PLUSPUNT: een superieure efficiëntie op kleefkruid met een breed complementair 
werkingsspectrum.
Dosis 0.5 L/ha  

FRIMAX heeft een breder spectrum dan STARANE Forte.
FRIMAX combineert de onkruiden bestreden door STARANE Forte zoals kleefkruid, 
muur, veelknopigen, zuring en deze bestreden door ARYLEX zoals hondspeter- 
selie, amarant, korenbloem, melganzevoet, klaproos, groot kleefkruid, duivekervel,  
dovenetel, ooievaarsbek, hennepnetel... 

FRIMAX bestrijdt geen composieten en kruisbloemigen. 
Om het spectrum te verbreden op kamille, kruiskruid, raket, herik, koolzaadopslag, 
meng FRIMAX + PRIMUS of een product dat florasulam bevat.

FRIMAX is echte super-STARANE, heel sterk op groot, ontwikkeld kleefkruid en met een 
veel breder werkingsspectrum en reeds werkzaam bij lage temperaturen vanaf 5°C.
Efficiënt op ALS-resistente breedbladige onkruiden zoals muur. 
Compatibel met grassenmiddelen zoals CAPRI’s SIGMA’s AXIAL, groeiregulatoren 
en fungiciden. 

Op basis van ARYLEX™ + lage dosis Aminopyralid

PLUSPUNT: referentiemiddel voor de bestrijding van doornappel en resistente 
klaproos en melde. 
Dosis 0.2 L/ha  

TREZAC is niet erkend in haver en niet in rogge.
TREZAC omvat het geheel van onkruiden bestreden door aminopyralid zoals uitstaande 
melde, klaproos, melganzevoet, duivekervel, veelknopigen… en deze bestreden door 
ARYLEX zoals hondspeterselie, amarant, korenbloem, melganzevoet, klaproos,  
groot kleefkruid, duivekervel, dovenetel, ooievaarsbek, hennepnetel...
TREZAC is niet efficiënt op kruisbloemigen en niet op composieten behalve  
korenbloem. 
TREZAC te combineren met producten op basis van PRIMUS of CAPRI Duo CAPRI Twin 
om het werkingsspectrum op grassen of breedbladigen te vervolledigen.
TREZAC bevat een lage dosis aminopyralid (5 g/ha) en heeft geen beperkingen  
binnen een klassieke teeltrotatie. 

Trezac™

Frimax™
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Op basis van ARYLEX™ + PRIMUS volle dosis + CAPRI

PLUSPUNT: excellent op alle VVL, composieten, uiterst breed werkingsspectrum.
Dosis 50 g/ha + olie    

REXADE TRIO is erkend in zomer- en wintertarwe, spelt, triticale en winterrogge. 
REXADE TRIO kan worden ingezet vanaf begin uitstoeling tot 2de knoop. 
REXADE TRIO heeft een aanvullend effect op grassen.  

REXADE TRIO is een herbicide dat wordt gekenmerkt door een XXL-spectrum op 
breedbladige onkruiden in graan. 
REXADE TRIO bestrijdt de VVL (viooltje, ereprijs, dovenetel), kruisbloemigen,  
composieten waaronder korenbloem, kamille en kruiskruid en andere onkruiden zoals 
hondspeterselie, kleefkruid, klaproos, duivekervel, muur...
REXADE TRIO wordt steeds gebruikt met CAPRI’s SIGMA’s AXIAL om een goede  
bestrijding te hebben van de grassen.  

REXADE TRIO past binnen elk onkruidbestrijdingsprogramma in het voorjaar.   
- Ofwel als 2 bespuitingen met een najaarsbehandeling naar keuze gevolgd door 

REXADE TRIO + olie in het voorjaar om de overgebleven breedbladige onkruiden 
te bestrijden,

- Ofwel als een enkele bespuiting in het voorjaar met CAPRI’s SIGMA’s AXIAL + 
REXADE TRIO + olie.

Rexade™ Trio

Paarse dovenetel

Ereprijs

Hoenderbeet

Kamille



PRODUCT/ONKRUID 
ZYPAR  

MATTERA  
RENITAR 

FRIMAX TREZAC REXADE 
TRIO

DOSIS 1L/ha 0.5L/ha 0.2L/ha 50g/ha
Dravik R R R S
Gevoelige duist R R R MS
Gevoelige windhalm R R R S
Raaigras R R R S
Resistente duist R R R R
Straatgras R R R R
Aardappelopslag R MS MS R
Akkerleeuweklauw MS MS MS MS
Akkerwinde R S MS R
Boterbloem SS S S SS
Cichorei-opslag S R S S
Distel MS R MS MS
Doornappel MS MS S MS
Dovenetel SS SS SS SS
Duivekervel SS SS SS SS
Grote ereprijs R R MS SS
Haagwinde SS S MS SS
Herderstasje SS MS MS SS
Herik SS R R SS
Hondspeterselie SS S S SS
Hoornbloem SS S MS SS
Kamille SS R MS SS
Klaproos SS S SS SS
Klaver SS SS SS SS
Kleefkruid SS SS SS SS
Kleine brandnetel S MS MS S
Klimopereprijs R R MS SS
Korenbloem SS SS SS SS
Kruiskruid S R R S
Melganzevoet SS SS SS SS
Melkdistel éénjarig SS R SS SS
Muur SS SS S SS
Ooievaarsbek SS SS SS SS
Paardebloem S MS MS S
Perzikkruid MS S S MS
Uitstaande melde R R SS R
Varkensgras R MS S MS
Veenwortel S MS MS S
Vergeet-me-nietje MS SS S SS
Viooltje R R MS SS
Zuring R S MS MS
Zwaluwtong SS S S SS
Zwarte nachtschade S S SS S

S Efficiëntie 75-95%

R Efficiëntie <60%

 SS Efficiëntie > 95%

MS Efficiëntie 60-75%

Resistente melganzevoet

Resistent papaver

Doornappel

Varkensgras

Ooievaarsbek

Reukloze kamille
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P:  Product voor professioneel. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 
Voor verdere productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen, raadpleeg www.fytoweb.be

™ ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies. © 2022 CORTEVA                                                                          

www.corteva.be

Product Samenstelling Erk.nr.

BOFIX 40 g/L fluroxypyr + 20 g/L clopyralid + 200 g/L MCPA 8171P/B

FRIMAX 280 g/L fluroxypyr + 12.5 g/L halauxifen-methyl + 12 g/L cloquintocet-mexyl 10595P/B

MATTERA 5 g/L florasulam + 6.25 g/L halauxifen-methyl + 6 g/L cloquintocet-mexyl 10657P/B

PRIMSTAR 2.5 g/L florasulam + 100 g/L fluroxypyr 9327P/B

PRIMUS 50 g/L florasulam 9074P/B

PRIMUS 
PERFECT 25 g/L florasulam + 300 g/L clopyralid 10317P/B

RENITAR 5 g/L florasulam + 6.25 g/L halauxifen-methyl + 6 g/L cloquintocet-mexyl 10656P/B

REXADE 
TRIO

10% florasulam + 10.42% halauxifen-methyl + 24% pyroxsulam + 21.25%  
cloquintocet-zuur 10979P/B

SPITFIRE 5 g/L florasulam + 100 g/L fluroxypyr 10187P/B

STARANE 
FORTE 333 g/L fluroxypyr 10260P/B

TREVISTAR 2.5 g/L florasulam + 100 g/L fluroxypyr + 80 g/L clopyralid 9799P/B

TREZAC 25 g/L aminopyralid + 31.3 g/L halauxifen-methyl + 30 g/L cloquintocet-mexyl 10791P/B

ZYPAR 5 g/L florasulam + 6.25 g/L halauxifen-methyl + 6 g/L cloquintocet-mexyl 10655P/B

Samenstelling van de belangrijkste 
graanherbiciden 


