
     DUPLOSAN® MCPP 

        Tegen brandnetels in gras

Voldoende voor ruim  160 m²    (50 ml)  

Voldoende voor ruim  2700 m²   (850 ml) 

 

 

 

 

Werkzame stoffen: Mecoprop-P 

Gehalte: 600 g/l 

 

ALGEMEEN 

Duplosan MCPP is een selectief bladherbicide op basis van de groeistof mecoprop-p dat een aantal 

tweezaadlobbige overblijvende en éénjarige onkruiden bestrijdt. Duplosan MCPP heeft een goede werking op 

brandnetels, muur en ridderzuring. Bij pleksgewijze toepassing dient bij voorkeur gebruik te worden gemaakt 

van een afschermkap om contact van de spuitvloeistof met bomen, struiken of andere gewassen te vermijden. 

Het onkruid goed bevochtigen, echter met dien verstande dat de vloeistof niet van de planten afdruipt 

GEBRUIKSAANWIJZIGING 

WEILANDEN 

a. Tegen ridderzuring. 

Toepassen in het volle rozetstadium tot het begin van het doorschieten van de bloemstengels; eventueel ook in 

de zomer mits voldoende blad aanwezig is. 

Dosering: 30ml oplossen in 5-10L water voor 100 m². Bij pleksgewijze bestrijding dient te worden gespoten met 

een concentratie van 0,5% ( 50 ml in 10L water.) 

b. Tegen grote brandnetel. 

Toepassen bij een hoogte van de grote brandnetelpollen van 15-20 cm en wanneer zij in goede groei verkeren. 

Ook kan men eerst de pollen afmaaien en na opnieuw uitlopen een bespuiting uitvoeren. 

Dosering: 30 ml oplossen in 5-10L water voor 100 m². Bij pleksgewijze bestrijding dient te worden gespoten 

met een concentratie van 0,5% ( 50 ml in 10L water.) 

c. Tegen muur. 

Uitsluitend toepassen wanneer het gras onder de muur dreigt te verstikken en bij voorkeur in het voorjaar. In 

het voorjaar is een bespuiting alleen mogelijk in een periode met zacht weer en wanneer niet binnen enkele 

dagen vorst te verwachten is. Aanwezige klaver wordt door dit middel gedood. 

Dosering: in pas ingezaaid gras 10-15 ml per 5-10L water voor 100 m²; in ouder weiland 20 ml oplossen in 5-10L 

water voor 100 m². 

De dieren moeten tijdens het spuiten en gedurende tenminste 28 dagen er na uit de weide worden gehouden. 

ATTENTIE 

Het beste resultaat wordt verkregen als men spuit bij zacht, groeizaam weer, een bedekte lucht en op een 

droge vegetatie. Het middel moet door de planten worden opgenomen voor een goede werking; daarom moet 

het na toepassing minstens 6 uur droog blijven. Overwaaien van de vloeistof op andere gewassen moet beslist 

worden voorkomen; vruchtenbomen, groenten, etc. zijn zeer gevoelig. Daarom uitsluitend pleksgewijs 

verspuiten op die plaatsen waar de onkruiden overlast veroorzaken. Spuit met een grove druppel, onder lage 

Dosering: zie 

gebruiksaanwijzing 



druk en met gebruikmaking van een spuitkap. Onmiddellijk na de bespuiting, het toestel grondig met water 

reinigen. 

 

Bereiding spuitvloeistof 

De te gebruiken hoeveelheid middel dient bij het water te worden gegoten en niet omgekeerd. 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHIRFT 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel: 

a. in weilanden waarin geen dieren aanwezig zijn; 

Veiligheidstermijn 

In weilanden niet korter dan 28 dagen voor de beweiding toepassen. 

Het middel niet toepassen voor 1 maart en na 1 september. 

Dit middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 

 

           DCM Nederland B.V. – Valkenburgseweg 62-a – 2223 KE  Katwijk.   www.luxan.eu 


