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MCPA 750 

MCPA-salt  Flytende 

Mot ugras i eng, beite, gras i grøntanlegg, frukthager, gras i gjenlegg av hvit- alsike- 

eller rødkløver med eller uten korn som dekkvekst, og i korn med fangvekster. 

Frøugras i korn og rotugras i korn. 

Sammensetning: 

Dimetylaminsalt av MCPA……………………………………….……..919 g/l 

(Tilsvarer 750 g MCPA pr. liter) 

Oppløsnings- og spredemidler ……………………………….………261 g/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgiftsklasse 3 

BEHANDLINGSFRIST: Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller areal må ikke 

bli slått før 21 dager etter behandling. 

Tilviker: 

Nufarm Ltd , Bradford . Storbritannia 

Importør: 

 Felleskjøpet Agri SA 

Flyporten, Gardermoen 

Reg. nr 2006.21.12                   Nettoinnhold: 1 liter , 10 liter                         

 

Helseskadelig Miljøskadelig 

Farlig ved svelging 

Irriterer luftveier og huden 

Fare for alvorlig øyeskade 

Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede 

langtidseffekter i vannmiljøet 

Unngå innånding av sprøytetåke 

Unngå kontakt med huden og øynene 

OPPBEVARES INNELÅST OG UTILGJENGELIG FOR   BARN 

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler) 

Uskadeliggjør tomemballasjen (Se avfallshåndtering) 
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MCPA 750 MCPA-salt  Flytende 

 

 

 

 

BRUKSOMRÅDE 

MCPA 750 er tillatt brukt mot ugras i eng, beite, gras i grøntanlegg frukthager, ,  tofrøbladet 

rotugras i korn, frøugras i korn, i gjenlegg av hvit- alsike eller rødkløver, med eller uten korn 

som dekkvekst, og i korn med fangvekster . MCPA 750 kan gi skade, eller forårsake 

forbigående vekststagnasjon i kløver, særlig hvitkløver og alsikekløver. 

VIRKEMÅTE 

MCPA 750 er et systemisk bladherbicid og virker mot en rekke ettårige og flerårige ugras.  

BRUKSRETTLEDNING 

 
Kultur 

 
Ugrasart 

Dosering i  
15-20 l 
vann/daa 

 
Sprøytetid 

Eng og beite, 
Frukthager 

Engsyre, småsyre, 
løvetann, følblom, 
sjuskjære, tistler, tyrihjelm, 
lyssiv, tveskjeggveronika. 

 
 
150-400 ml 

Sprøyt når ugraset har utviklet store 
bladrosetter og synlige blomsterknopper 
om våren, eller på tilsvarende stadium 
etter slått/avbeiting. MCPA 750 (160-
240 ml/daa) kan tilsettes 200-300 ml av 
et mekoprop –p preparat på arter som 
er vanskelig å bekjempe. 

Eng, beite og gras 
i grøntanlegg 

Engsoleie,krypsoleie, 
groblad, mjødurt, åkertistel. 

 
200 ml 

 
Sprøytetid som over. 

Mot rotugras i 
korn (uten kløver) 

Åkertistel, åkerdylle  
150-200 ml 

Sprøyt når ugraset har utviklet store 
bladrosetter og/eller 10-20 cm høye 
blomsterstengler. Kornåkre kan skades 
eller hemmes etter bruk med MCPA 
750. 

Gras- og 
kløvergjenlegg 
med eller uten 
korn som 
dekkvekst. I korn 
med fangvekster 
med kløver. 
 

Meldestokk, 
korsblomsterarter,åkergråurt 
og dåarter. 

 
 
60-100 ml 

Sprøyt fra kløverplantene har fullt 
utviklet spadeblad til to trekopla blad.  

Frøugras i korn 
om våren 

Meldestokk, 
korsblomsterarter,åkergråurt 
og dåarter. 

60-100 ml Sprøyt på smått ugras, når kornet har 2-
4 blad. Bør blandes med andre midler 
for bredere effektspekter. 

 

Tillaging av sprøytevæske. 

Fyll tanken halv med vann og tilsett preparatet under omrøring. 

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å 

bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde, behandlingsfrist eller å overskride den tillatte 

maksimale dosering/konsentrasjon. 
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Blanding med andre midler. 

MCPA 750 kan blandes med ugrasmidler som  Ally®  Banvel®, mekoprop-preparater, 

Gratil®  75 WG, Harmony®, CDQ®, Express®, Starane®  XL, fluroksypyr og vanlig brukte 

sopp- og skadedyrmidler hvis det er sammenfallende bruksområder og –tider. Det er 

erfaringsmessig liten risiko ved blanding med Cycocel® 750 eller Moddus®. Det frarådes å 

blande MCPA med Cerone ®. Det må være avstand som følger rettledningen på 

floghavremidler som Puma®  Extra eller Axial®. Bland ikke mer enn to preparater samtidig. 

Nabokulturer. 

Sprøyt ikke nær veksthus eller kulturer som er ømfintlige overfor fenokysyrer slik som tomat, 

korsblomstvekster, frukt, bær og prydplanter m.fl. 

Forsiktighetsregler. 

Bruk vernehansker av nitril, øyevern, overtrekksdress og støvler ved håndtering og bruk av 

preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding og sprøytetåke, skal 

overtrekks dress og halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 brukes. Får mann stoffet i 

øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege eller Giftinformasjonen 

tlf. 22 59 13 00. Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av. Klær tilsølt med 

preparatet må fjernes straks. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. 

Vask klærne når arbeidet er ferdig. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller 

Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. 

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer 

behandlede plantedeler i en periode på inntil 24 timer etter sprøyting. 

Rengjøring. Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i 

sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut 

i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke 

gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige 

kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel. 

Avfallshåndtering. 

Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må 

innleveres til mottak for farlig avfall. 

Lagring. 

Bør lagres frostfritt og adskilt fra mat fôr og såfrø. 

MERK. 

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet 

under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksrettledningen er basert på forsøk og 

erfaring. Dersom preparatet brukes på en annen måte eller under andre forhold enn angitt på 

etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller manglende virkning. 

®  Ally, CDQ, Express, Harmony, reg varemerke: Du Pont 
® Cycocel 750 reg.varemerke Basf 
®  Starane XL , reg varemerker Dow Agro Siences 
®  Axial, Banvel, Moddus reg varemerke  Syngenta. 
®  Cerone, Gratil ,Puma Extra reg varemerke Bayer CropSience    


