
D
K

xx
xx

xx
xx

xx
x

0:UUUUUU=UUUUUU:

DKxxxxxxxxxx

Deklaration:
Insektmiddel nr. 18-485 
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Indhold: Imidacloprid  5 g/kg (0,5% w/w)
Netto: 5 kg
Midlet er et granulat.

Bayer A/S
Bayer CropScience
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S
Tlf. 45 23 50 00
www.bayer-es.dk 

Udbringningsmetode:
Granulatet fordeles jævnt på arealet med f.eks. gødningsspreder, såmaskine eller andet egnet 
udbringningsudstyr. Produktet kan eventuelt opblandes i tørt sand eller topdressing inden 
udbringning, hvis udbringningsudstyret kræver højere volumen for at fungere optimalt. 
Behandlingen foretages lige før regnvejr. Der skal tilføres 5-10 mm vand (5-10 L/m2), så granulater 
bliver opløst, og aktivstoffet bringes i kontakt med græssets rødder og det øverste jordlag.
OBS: Vandet må ikke løbe af jorden.

Beskyttelsesforanstaltninger:
Ved håndtering og udbringning af plantebeskyttelsesmidler anvendes altid egnet værnemidler, 
såsom egnede gummihandsker, arbejdstøj, støvler og beskyttelsesbriller.

Resistensdannelse
Gentagen anvendelse af samme middel eller middel med samme virkemekanisme kan resultere i 
dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler 
med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne 
mellemrum.

Ansvar:
Bayer CropScience fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader, herunder 
følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af 
produktet.

Rengøring af udbringningsudstyr
Efter endt udbringning skal udbringningsudstyret rengøres på en vaskeplads. Et uvasket 
udbringningsudstyr skal placeres under tag. Vaskevandet kan opsamles i egnede beholdere og 
udbringes iht. gældende regler. Den maksimalt tilladte dosering, som er anført på etiketten af de 
anvendte midler, må ikke herved overskrides på markniveau. Rengøring i øvrigt foretages med 
egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). 
I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til 
udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. 
december 2012.

Bortskaffelse af rester og tom emballage:
• Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for 

affaldshåndtering (P501): rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. 
Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

Bemærk
• Anvend ikke produktet når der er blomstrende vegetation græsset. Slå græsset før udbringning og 

regelmæssigt efter.
• Gåsebillens larver er kun et problem på lette jordtyper.
• Forsøg har vist, at skadetærsklen på tæt og veletableret græs er cirka 60 larver pr. m². Denne 

skadetærskel vil være noget lavere på dårligt etablerede græsarealer.
• Larverne opholder sig 2-5 cm under jordoverfladen og lever af græssets rødder, hvilket vil kunne 

ses som mistrivsel og gulfarvning af græsset. Den store synlige skade som observeres i 
september/oktober skyldes, at de store fugle (skader, krager og råger) i deres søgen efter larverne 
flår græstæppet op.

Førstehjælp
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Indånding: Bring personen ud i frisk luft (undgå afkøling).
Hudkontakt: Fjern straks forurenet tøj. Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder 
vand og sæbe.
Øjenkontakt: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjerne 
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+351+338).
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+313).
Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Fremkald ikke opkastning. Kontakt 
omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Generelt: Ved symptomer på forgiftning og/eller vedvarende irritation af hud, øjne eller åndedræt 
søges straks læge.

BRUGSANVISNING
Anvendelsesområde:
Merit®Turf anvendes på græsarealer som angribes af oldenborrens, gåsebillens og stankelbenets 
larver, som f.eks. idrætsanlæg og golfbaners fairways og semirough.

Virkemekanisme
Merit®Turf er et systemisk virkende insektmiddel, der virker som kontakt- og ædegift. Merit®Turf har 
en god fordelingsevne og virker i en relativt lang periode overfor angreb af larver. 

Anvendelsestidspunkt:
Imod gåsebillens og oldenborrens larver: Behandlingen foretages i billens æglægningsperiode. Det 
optimale tidspunkt er i begyndelsen til midten af juni måned, men behandlingen kan udføres frem til 
begyndelsen af juli med godt resultat.

Imod stankelbenets larver: Stankelben sværmer i midten af september og larverne klækkes efter
14 dage. Behandlingen foretages når larverne klækkes. Det optimale behandlingstidspunkt er i 
slutningen af september til slutningen af oktober.

Merit® Turf har ingen specielle temperaturkrav, men det kan anbefales at udbringe Merit® Turf på 
fugtigt græs, eller i forbindelse med nedbør.

Dosering:
Doseringen er 30 kg Merit®Turf pr. hektar efterfulgt af regn/vanding. Kun en behandling pr. år.
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Systemisk insekticid

INSEKTMIDDEL

1 x 5 kg

Effektivt
Langtidsvirkende 
Èn behandling pr. sæson

Insektmiddel
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i græsarealer.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes 
af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 

(IMIDACLOPRID MIXTURE)

UN 3077

Behandlingen bør foretages så tidligt som muligt i forbindelse med 
æglægningsperioden, dvs. når insekterne sværmer eller ses i 
græsset. Larver bekæmpes effektivt frem til larvens andet stadie.

30 kg pr. hektarLarver af 
gåsebiller 
og 
oldenborre

Juni – juli
På græsarealer med tæt og veletableret græsbestand.
Det optimale tidspunkt er i begyndelsen til midten af juni måned, 
men behandlingen kan udføres frem til begyndelsen af juli med godt 
resultat.

30 kg pr. hektarLarver af 
stankelben

September - oktober
Stankelben sværmer i midten af september og larverne klækkes efter 
14 dage. Det optimale behandlingstidspunkt er i slutningen af 
september til slutningen af oktober.

BehandlingstidspunktDoseringSkadegører

Nettoindhold:
Opbevares tørt og køligt.
Produktionsdato: Produktet er ved korrekt opbevaring holdbart i 
mindst 2 år efter produktionsdatoen. Dato påtrykt emballagen. 
Batch nr. påtrykt emballagen.

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og 
miljøet i fare (EUH401). 
Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og 
udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt 
lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i græsarealer.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. 
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1).
Må ikke tømmes i kloakafløb. Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

ADVARSEL

C
ol

or
s 

: C
YA

N
 M

A
G

EN
TA

 Y
EL

LO
W

 B
LA

C
K

CASE_5390_L_PacTec SIDE 1 SIDE 3 (Main facing) SIDE 4SIDE 2

Bayer Environmental Science  •  AGCI  •  Date : 22/01/15  •  Auteur : Mél Dossier : Merit Turf • Contenu : 1 x 5 kg • Pays : DK • Réf. : DKxxxxxxxxxx • ARTICLE: xxxxxxxxxx • Dim. : L 1030 mm x H 174 mm


