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Ansøgning om godkendelse til mindre anvendelse af
Metaxon, M-750, NF-M 750, U46 M og SweDane MCPA 750 i
æble, pære, kirsebær og blomme
Ansøger
Ansøgningsdato
Kontaktperson

Grøn Plantebeskyttelse ApS.
5. marts 2012
Michael Nielsen, tlf. 87405390, mobil 21256442,
mcn@vfl.dk
Pesticidgruppe
Herbicid
Aktivstof / indhold
750 g/l MCPA i alle de ansøgte midler
Stofgruppe
Phenoxysyre-herbicid
Registreringsindehaver
Nufarm Deutschland GmbH
Distributør
Nufarm Deutschland GmbH og Klarsø A/S
Ønskes godkendt til/mod Til æble, pære, kirsebær og blomme mod ukrudt
Registreringsstatus i DK
MCPA er godkendt til brug i korn
Effektivitet og selektivitet MCPA-midlernes effektivitet overfor forskellige ukrudtsarter er
velkendt, og fremgår af etiketterne.
Restdata
Behov

Brugsanvisning, DK

Skønnes ikke at være nødvendige, da der skal anvendes
afskærmet sprøjtning på en tæt ukrudtsbestand, og der ingen
jordoptagelse finder sted.
MCPA skal anvendes på arealer, hvor der er problemer med at
bekæmpe hvidmelet gåsefod, agerkål, agerpadderok, agersennep, agersvinemælk, agertidsel, alm. pengeurt, hyrdetaske,
kiddike, kornblomst, kornvalmue og svinemælde.
Anvendelsesområde:
MCPA-midlerne anvendes til bekæmpelse af ukrudt i æble,
pære, kirsebær og blomme.
Virkemåde:
MCPA optages primært gennem bladene og transporteres rundt
i hele planten.
Optimale virkningsforhold:
Temperatur: 20 oC (15-25)
Luftfugtighed: 70-90%
Timers tørvejr: 5 (3-5)
Anvendelsestidspunkt og vilkår:
MCPA-midlerne må kun sprøjtes ud ved brug af afskærmet
sprøjtning.
MCPA-midlerne skal anvendes på en tæt etableret ukrudtsbestand for at få mest muligt ud af midlerne og undgå
eksponering på jorden.
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MCPA-midlerne må kun anvendes en gang om året og ikke
efter 1. august.
MCPA-midlerne må ikke anvendes nærmere end 2 m fra
vandmiljøet (søer, åer m.m.).

Kommentarer

Dosering
Doseringen må maksimalt være 1,0 l MCPA-middel/ha.
Da der på en del arealer er et stort behov for at få godkendt
MCPA, anmodes Miljøstyrelsen om at behandle ansøgningen
hurtigt, så den allerede kan anvendes i indeværende vækstsæson.
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