Må kun anvendes mod ædelgrankræft i ædelgrankulturer.

SVAMPEMIDDEL
Deklaration : Svampemiddel nr. 604-11
Omfattet af Miljøstyrelsens dispensation af juli 2013
Analyse : Captan 800 g/kg (80% w/w).
		 Midlet er et vandopløseligt granulat.
Nettovægt : Nettoindhold 5

kg

Dispensationsindehaver, import og salg:
Nordisk Alkali
Anemonevænget 2
DK-4330 Hvalsø
Tlf. 46 49 11 71
www.nordiskalkali.dk
Producent og indehaver af varemærkerettigheder:
Makhteshim Chemical Works Ltd.

Fabrikationsnummer og produktionsdato :
Se emballagen
Holdbarhed :
Minimum 2 år fra produktionsdatoen.

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.
Mulighed for kræftfremkaldende effekt (R40).
Irriterer øjnene (R36).
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53).
Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for plantebeskyttelsesmidler.
Dispensationen bortfalder den 29. oktober 2013.
Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

Sundhedsskadelig

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.
Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om
bekæmpelsesmidler.
Vask huden efter arbejdet.
Vask alle personlige værnemidler efter brug.
Overtrædelse af følgende fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes med bomsprøjte mod ædelgrankræft i ædelgrankulturer.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere dosering end de i brugsanvisningen nævnte.
Salgbare juletræer må ikke sprøjtes det sidste år inden fældning.
Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Miljøfarlig

Førstehjælp

Ved mistanke om forgiftning: Kontakt læge og vis etiketten. Kommer midlet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.Kommer midlet på
huden vaskes straks med store mængder vand.

Dosering:
1,5 - 2,25 kg/ha i 200-400 liter vand. Største dosering ved træer over ca. 50 cm
højde. Kun bomsprøjte er tilladt. Der må maksimalt udføres 4 behandlinger pr.
vækstsæson.

Blandinger:
Det anbefales ikke at blande Merpan med andre sprøjte- eller gødningsmidler.
Tilberedning af sprøjtevæske:
Merpan® 80 WG fyldes på sprøjten ved hjælp af præparatfyldeudstyr.
Fyldeudstyret fyldes først halvt med vand og Merpan® 80 WG hældes i. Der
tilsættes vand samtidig med opsugn-ingen til sprøjtetanken.
Husk rengøring af sprøjte og fyldeudstyr før og efter brug.
Opbevaring:
Opbevares tørt og køligt.
Bortskaffelse:
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.
Emballagen må ikke genbruges.
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Productname

Merpan 80 WG

Country

Denmark

Package size

5 Kg

Label code

MABMERDK/2013/A

Label dimensions

310 x 195 (hxw)
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Taco Plinck
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Brugsanvisning:
Merpan® 80 WG er et vandopløseligt granulat, der indeholder captan.
Merpan® 80 WG må kun anvendes mod ædelgrankræft i ædelgrankulturer
(friland og planteskoler). Bekæmpelsesanvisningen er baseret på det nære
slægtskab mellem ædelgrankræft og frugttrækræft, da der er begrænset
forsøgsmæssig erfaring.
Merpan® 80 WG kan ikke bekæmpe etablerede angreb af svampen, men
beskytter mod nyinfektion. Der behandles, når træerne såres (prikling,
plantning, form- og stapklipning, topskudsregulering mv.), samtidig med at
vejrforholdene er gunstige for svampen (fugtigt).

