
     DICAMIX-G VLOEIBAAR 

        Tegen gazononkruiden in volgroeide gazons. 

Voldoende voor ruim  200m²    (125 ml)  

Voldoende voor ruim   400m²   (250 ml) 

Voldoende voor ruim 1400m²   (850 ml) 

 

 

 

Werkzame stoffen: 2,4-D-, MCPA- en dicamba. 

Gehalte: resp. 293 g/l (als 2,4-D), 193 g/l (als 

MCPA), en 62,5 g/l (als dicamba) 

 

ALGEMEEN 

Dicamix G Vloeibaar is een breedwerkend onkruidbestrijdingsmiddel tegen klaver, boterbloem, paardenbloem, 

madeliefje, muur, kleefkruid, perzikkruid en vele andere onkruiden in volgroeide gazons. Een volgroeid gazon 

heeft een zode gevormd en is minstens 6 maanden oud. De onkruiden worden tot in de wortel bestreden en 

het gras blijft gespaard. Niet toegestaan in weilanden. 

GEBRUIKSAANWIJZIGING 

GAZONS EN SPORTVELDEN, pleksgewijs de onkruiden of onkruidvlakken van bijv. klaver, muur en hoornbloem, 

bespuiten.Niet overdoseren en geen gieter gebruiken om schade aan het gras, groeiremming en tijdelijke 

geelverkleuring, te voorkomen. 

ATTENTIE 

Voor een goede opname van het middel een week voor en na de toepassing het gazon niet maaien. ’s Avonds 

toepassen bij droog, groeizaam en windstil weer. Spuit met een grove spuitdruppel en voorkom overwaaien 

naar planten in de border. Het gemaaide gras de eerste drie maaibeurten na de bespuiting niet op de 

composthoop gooien. Niet toepassen op jonge, pas ingezaaide gazons. Niet spuiten als zich onder het te 

behandelen oppervlak wortels van bomen en struiken bevinden, omdat het anders schade kan optreden. 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHIRFT 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in gazons en sportvelden, alsmede in de 

graszaadteelt. Het is verboden dit middel in grondwaterbeschermingsgebieden als bedoeld in de Wet 

bodembescherming, daaronder niet begrepen de gebieden waarbinnen uitsluitend fysische 

bodemaantastingen zoals grondboringen zijn verboden, te gebruiken.  

Dit middel niet gebruiken tussen 1 september en 1 maart. 

Om terrestrische niet-doelwit planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt 

gemaakt van minimaal 75% driftreducerende doppen in combinatie met een teeltvrije zone van 3,0 meter 

vanaf het midden van de laatste gewasrij tot de perceelsrand. 

Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 
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Dosering: 30 ml per 5 liter 

water per 50 m² 


