FUNGICID

5 kg
Svampemiddel

Må kun anvendes mod frugttrækræft i æble- og pæretræer
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).
Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).
Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj (P280).
Undgå indånding af spray (P261).
Anvendelse og opbevaring sker alene efter dispensation fra godkendelsesordningen for
plantebeskyttelsesmidler. Dispensation til anvendelse gælder i perioderne: 1. april – 28. juli 2018 og 15. august
– 12. december 2018. Tilladelse til opbevaring bortfalder den 12. december 2018.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.
Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

ADVARSEL

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes mod frugttrækræft i æble- og pæretræer.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
Æble- og pæretræerne må højst behandles 4 gange indenfor samme vækstsæson. Heraf må højst 2 behandlinger anvendes inden høst, dog ikke senere end 14
dage før begyndende høst.
Ved håndtering af behandlede æble- og pæretræer skal der anvendes kemisk bestandige handsker.
Må ikke anvendes nærmere end 40 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3).
Udsprøjtning må alene foretages af ejeren eller driftslederen af plantagen.
Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405 + P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
FØRSTEHJÆLP
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308 + P313).
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 +P352).
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305 + P351 + P338).
Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333 + P313).
Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362 + P364).

INDHOLD
Svampemiddel nr. 604-24.
Omfattet af Miljøstyrelsens
dispensation gældende fra april
2018.
Analyse
Captan 800 g/kg (80 % w/w).
Midlet er et vanddispergerbart
granulat.
Dispensationsindehaver,
import og salg
Nordisk Alkali
Anemonevænget 2,
4330 Hvalsø
Tlf. 46 49 11 71
www.nordiskalkali.dk
Holdbarhed
Mindst holdbar 2 år fra
fremstillingsdato, som sammen
med batchnr. står stemplet på
emballagen.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt.

ten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkeBRUGSANVISNING
Merpan® 80 WG er et vanddispergerbart granulat, der inde- lig kapacitet således, at restsprøjtevæsken kan fortyndes og at
holder captan.
der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjte®
Merpan 80 WG må kun anvendes til bekæmpelse af frugttræ- væsken skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og
kræft, eller som forebyggende behandling mod frugttrækræft udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt til(Nectria galligena) i æble- og pæretræer. Den bedste effekt op- ladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).
nås ved behandlinger i forbindelse med dels knopbrydning/
blomstring i det tidlige forår, dels frugtplukning og løvfald i det
sene efterår, hvorved friske ar efter knopskæl, blomsterblade,
frugter og blade beskyttes. Forårssprøjtningerne umiddelbart
efter knopbrydning og blomsterfald, efterårssprøjtningerne
startende umiddelbart efter plukning, alternativt begge efterårssprøjtninger under løvfald, f. eks. ved 50% og 90% bladfald.

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se
evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for
urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles
i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

Rengøring af sprøjteudstyr: Efter endt sprøjtearbejde skal
sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark,
på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret
med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøj-

Produktansvar: ADAMA fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse
med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.
Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres leverandør.
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Desuden henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmDosering: 2,25 kg/ha i 200–400 l vand.
pelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af
Tilberedning af sprøjtevæske: Merpan® 80 WG fyldes på 24.06.2016 eller eventuel senere udgave.
sprøjten ved hjælp af præparatfyldeudstyr. Fyldeudstyret fyl- Bortskaffelse: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensdes først halvt med vand og Merpan® 80 WG hældes i. Der til- stemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering
sættes vand samtidig med opsugningen til sprøjtetanken.
(P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning
Husk rengøring af sprøjte og fyldeudstyr før og efter brug.
for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagBlandinger: Det anbefales ikke at blande Merpan® 80 WG med renovationen.
Emballagen må ikke genbruges.
andre sprøjte- eller gødningsmidler.

Producent og indehaver af
varemærkerettigheder
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