
Endast för yrkesmässigt bruk

Användningsområde:
Mot skadeinsekter på barrträdsplantor.
Lagras torrt och svalt

Verksam beståndsdel:
Imidakloprid 70 vikt-%.

Bekämpningsmedel Klass 2L Reg nr 4605

22222     KgKgKgKgKg

Övrigt
”Personal som arbetar med behandlade plantor eller utför
behandling med medlet ska informeras om de miljö- och
hälsorisker som medlet kan ge. Förpackning (kartong, säck, ställ
och dyl.) med behandlade plantor ska märkas med särskild
klisteretikett som levereras tillsammans med medlet”.

Verksam beståndsdel
Imidakloprid 70 vikt-%.

Användingsområde
Mot skadeinsekter på barrträdsplantor.
Barrträdsplantor får endast behandlas centralt i plantskola, vid
maskinell plantering eller vid efterbehandling av planterade
plantor.
Central behandling skall utföras i plantskolor o. dyl. med sluten
appliceringsmetod där överskottet av behandlingsvätskan
recirkulerar eller med metod som godtas av Kemikalieinspek-
tionen.
Barrotsplantor skall rinna av före säckning.

Produktbeskrivning
Merit Forest WG är ett vattenlösligt granulat godkänt för bekämp-
ning av skadeinsekter på barrträdsplantor. Barrträdsplantor får
endast behandlas centralt i plantskola, vid maskinell plantering
eller vid efterbehandling av planterade plantor.

Varningstext
Farligt vid förtäring (R22).

För at undvirka risker för
människor och miljö, följ
bruksanvisningen



Merit Forest WG innehåller den aktiva substansen imidakloprid. Denna aktiva
substans skiljer sig i verkningssätt från organiska fosforföreningar, karbamater och
pyretroider.
Medlet är systemiskt, med lång verkningstid och skyddar plantorna främst mot
gnagande insekter såsom snytbagge.

Rekommendationer
Merit Forest WG blandas i vatten i koncentrationen 1,0 %, d.v.s. 10 gram Merit
Forest WG blandas i 1 liter vatten.

¾ av den önskade mängden vatten fylls i spruttanken. Omrörningen startas och
medlet hälls långsamt direkt i behållaren, utan användning av sil. Tillsätt sedan
resten av vattnet.

Preparatgången är:
Stora barrotsplantor 40-60 g/1000 plantor
Medelstora barrotsplantor 30-50 g/1000 plantor
Täckrotsplantor 20-40 g/1000 plantor

Sträva efter god täckning med behandlingsvätska, men undvik helst att behandla
planttopparna.

Behandlade barrotsplantor skall rinna av väl innan de placeras i förpackningen.
Plantförpackningarna lagras svalt fram till plantering. Skydda plantförpackningarna
mot värme och sol.

Endast plantor i god kondition bör behandlas.

Förpackning skall förses med etikett där det framgår att plantorna behandlats med
Merit Forest WG och att skyddskläder skall användas vid plantering.

Skyddsanvisningar:
Vid risk för inandning: Använd andningsskydd (halvmask med partikelfilter P2).
Använd lämpliga skyddshandskar och skyddskläder vid manuell hantering av plantor.
Använd alltid minst skyddshandskar vid rengöring av tomemballage och spruta.

Tomförpackningar, rester och spill:
Grundligt rengjort tomemballage lämnas till den kommunala återvinningscentral i
fraktion för brännbart avfall. Emballage sköljes med vatten 3 gånger, sköljvattnet
hälls i sprutan. Rester, spill och ej rengjort tomemballage lämnas som farligt avfall.

Transport- och ytterförpackningar:
Transport- och ytterförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskydds-
medel lämnas för materialåtervinning.Transport- och ytterförpackningar som har
varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel oskadliggörs genom forbränning, ex.
forbränning på förbränningsanläggning för farligt avfall.

Restjorden:
Restjorden från behandlingsanläggningarna skall inte klassificeras som farligt avfall
och kan därför spridas ut på arealer som inte används till livsmedelsproduktion.

REPA: Vi är anslutna REPA, tel. 020 – 88 03 10.

Förstahjälp
Generellt: Om symptom på förgiftning och/eller irritation av hud, ögon eller

andedräkt kontakta läkare.
Inandning: Tillförsel av friskluft (förhindra avkylning).
Huden: Tag av förorenade kläder. Vid kontakt med huden tvätta genast med

mycket vatten.
Ögon: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.
Förtäring: Skölj munnen grundligt och drick mycket vatten. Kontakta genast läkare

och visa denna förpackning eller etiketten.

Innehavare
Bayer AB
Bayer Environmental Science,
Postbox 2090
DK-2800 Kgs. Lyngby

Tillverkare
Bayer AB 55,
avenue René Cassin
FR-69009 Lyon, Frankrike.


