Merlin
Toelatingsnummer: 11894 N W.2
Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat
Werkzame stof: isoxaflutool
Gehalte: 75%
Inhoud: 500 gr
Waarschuwing
Gevarenaanduidingen
Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar de daartoe bestemde locaties volgens
locale/regionale/ nationale regelgeving.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Aanvullende etiketelementen
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het
milieu te voorkomen.
Wettelijk gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de
volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb
juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden
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Toepassingsvoorwaarden
MERLIN niet in combinatie toepassen met andere herbiciden en niet later toepassen dan het 3
bladstadium van maïs i.v.m. kans op schade.
In verband met het karakter van het middel, is bij herinzaai na het mislukken van de maïsteelt
tengevolge van vorst of droogte, voorzichtigheid geboden, daar schade aan vervanggewassen
kan optreden.

Aanbevelingen
• Het middel wordt via de wortels en blad opgenomen en heeft een systemische werking
• Merlin bestrijdt voornamelijk éénjarige tweezaadlobbige onkruiden zoals kamille,
melganzevoet, muur, zwarte nachtschade en papegaaiekruid.
• Eénjarige grassen als hanepoot, Digitaria en Setaria soorten worden goed bestreden,
straatgras is ongevoelig.
• Merlin bij voorkeur toepassen op vochtige grond of in een periode dat regen wordt
verwacht.
• Na opkomst de hoogste dosering toepassen ter bestrijding van één-jarige grassen,
melganzevoet, kamille en perzikkruid. De laagste dosering is voldoende ter bestrijding van
zwarte nachtschade, muur en knopkruid.
• Na de toepassing van Merlin kan zonodig na opkomst van de maïs nog een aanvullende
bestrijding worden uitgevoerd d.m.v. een mechanische bewerking of een daartoe geschikt en
toegelaten middel.
• Bij de bespuiting dient overlap van spuitbanen zorgvuldig te worden vermeden, i.v.m. kans
op gewas schade.
• In verband met het karakter van het middel, is bij herinzaai na het mislukken van de
maïsteelt tengevolge van vorst of droogte voorzichtigheid geboden, daar schade aan
vervanggewassen kan optreden. Vooralsnog zijn maïs, aardappel, schorseneren, zomertarwe,
haver en zomergerst veilige vervanggewassen na een oppervlakkige grondbewerking. Na een
kerende grondbewerking is ook inzaai van erwten en wortelen mogelijk.
• In normale vruchtopvolgingen zijn er geen beperkingen ten aanzien van de keuze van het
volggewas.
• Niet gemengd met andere middelen verspuiten, tenzij anders aangegeven

