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Advarsel  
 
Se advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett  
 
Bruksområde  
Nufarm MCPA 750 - MCPA mot åkertistel og åkerdylle i frøåret i grasfrøeng. 
 
 

Behandlingsfrist:  
 
 

Bruksrettledning 
 
Dosering: 

150 - 200 ml/daa 
 

Aktuelle behandlingstidspunkt 
Sprøyt når ugraset har utviklet store bladrosetter og/eller 10 - 20 cm høye blomsterstengler. 
 
Risiko for avlingsreduksjon 
Ved bruk av MCPA i grasfrøeng må det forventes en betydelig avlingsreduksjon, 10 - 25 %, i 
behandla felter. I forsøk er det ikke sett at MCPA reduserer spireevnen i grasfrø fra 
behandlet areal. 
På grunn av stor risiko for redusert avling bør sprøyting begrenses til områder hvor åkertistel 
eller åkerdylle er et problem.  
Økt dose øker faren for avlingsreduksjon. Forventet avlingsreduksjon øker også med utsatt 
behandlingstidspunkt, sprøyt derfor så snart åkertistel/åkerdylle er stor nok til å oppnå 
optimal effekt. 
 

Off-label - Ansvar og regler 
 
En Off-label godkjenning gjør det mulig å bruke et allerede godkjent plantevernmiddel i et bruksområde som ikke står på 
preparatets ordinære etikett. 
 
Tilleggsetiketten deles ut sammen med en erklæring om ansvarsforfold, og som skal signeres av den enkelte bruker. 
 
Selv om bruksrettledningen følges kan det ikke garanteres for at det ikke vil oppstå skader på kulturen, eller at det kan være 
varierende virkning av preparatet. Bruksområdet som gjelder off-label anvendelsen bygger på få forsøksresultater og 
observasjoner, det kan derfor være forhold som gjør at preparatet kan gi utilsiktede virkninger i den/de aktuelle kulturen(e).  
 
Det understrekes at brukeren alene bærer ansvar for eventuelle skader som følge av behandling med preparatet i de kulturer 
som er omfattet av tilleggsetiketten.  

 

Tilleggsetikett Off-label 
Nufarm MCPA 750 - MCPA 

Etiketten er kun gyldig for brukere som har signert en erklæring om ansvarsforhold ved 
en off-label anvendelse av ovennevnte preparat. 

 
I tillegg til preparatets ordinære etikett, gjelder betingelsene gitt nedenfor. 


