Mundus FS 380 er et bejdsemiddel til bederoefrø. Bejdsningen sker i specielle maskiner med lukket anlæg. Bejdsningen udføres efter kvalitetsaftale med Bayer CropScience.
Mundus FS 380 giver normalt bederoeplanten en god beskyttelse mod de vigtigste
skadedyr frem til 4-6 bladsstadiet.
Dosering: 100 ml Mundus FS 380 / unit frø (30 g + 8 g a.i./unit).
Frø må kun bejdses på professionelle frøbehandlingsanlæg. Disse anlæg skal anvende
de bedste eksisterende teknikker, så det sikres, at der frigives så lidt støv som muligt
under anvendelse på frø, under oplagring og transport.

Mundus

®

Håndtering
Bland ikke mere væske end der skal anvendes til behandlingen. Efter afsluttet behandling rengøres udstyret med vand. Mere omhyggelig rengøring kan derefter udføres med
et alkalisk rengøringsmiddel.
Anvend altid mindst beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller ved rengøring af
den tomme emballage og udstyr.

FS 380

200 liter

Insektmiddel
Må kun anvendes til indendørs bejdsning
i lukkede industrielle bejdseanlæg af
bederoefrø.
Gældende fra 26. november 2015: Dette
plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af
professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
® is a registered trademark
of the Bayer Group

ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet
i fare (EUH401).
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Må kun anvendes til indendørs bejdsning i lukkede industrielle bejdseanlæg af
bederoefrø.
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. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/Undgå forurening
via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).
Må ikke tømmes i kloakafløb.
De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser
og plomberes.

De bejdsede frø er bejdset med Mundus FS 380 som indeholder clothianidin og beta-cyfluthrin.
Det bejdsede frø er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. De bejdsede
frø er giftige for fugle. Ved såning skal de bejdsede frø dækkes med jord. Ikke dækkede frø
skal opsamles. Såning af den bejdsede udsæd på samme areal må kun finde sted hvert 3. år.
Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden,
minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.
Ved håndtering af det bejdsede frø bær beskyttelseshandsker.
Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.
Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke,
der straks skal fastgøres påbeholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller
bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt.
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Førstehjælp
Indånding:)YPUNWLYZVULUPMYPZRS\M[
=,+05+g5+05.!-S`[WLYZVULU[PSL[Z[LKTLKMYPZRS\M[VNZ¥YNMVYH[
]LKRVTTLUKLO]PSLYPLUZ[PSSPUNZVTSL[[L]LQY[Y¤RUPUNLU77
Hud: =,+265;(2;4,+/<+,5!=HZRTLKYPNLSPN[Z¤ILVN]HUK77
=LKO\KPYYP[H[PVULSSLY\KZS¤[!:¥NLS¤NLOQ¤SW77
;PSZT\KZL[[¥QZRHS]HZRLZM¥YKL[RHUHU]LUKLZPNLU7
Øjne: =,+265;(2;4,+15,5,!:R`SMVYZPN[PN[TLK]HUKPMSLYLTPU\[[LY-QLYU
L]LU[\LSSLRVU[HR[SPUZLYO]PZKL[[LRHUN¥YLZSL[-VY[Z¤[ZR`SUPUN7
77
Indtagelse: -YLTRHSKPRRLVWRHZ[UPUN:¥NS¤NL
0;03-3+,(-05+;(.,3:,!0[PSM¤SKLHM\ILOHNYPUN[PSLU.0-;05-69
4(;065LSSLYLUS¤NL77
/]PZKLYLYIY\NMVYS¤NLOQ¤SWTLKIYPUNKHILOVSKLYLULSSLYL[PRL[[LU7

Opbevaring
Opbevares tørt og køligt samt adskilt fra fødevare- og foderstoffer.
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.
8.2014

Insektmiddel nr. 18-515
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Analyse
clothianidin .......................... 300 g/l (25,43% w/w)
beta-cyfluthrin ....................... 80 g/l
(6,78% w/w)
Indeholder Preventol D 7 (3(2H)- isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, i blanding med
2-methyl-3(2H)-isothiazolone).
Netto 200 liter
Flydende
Midlet er et suspensionspræparat til bejdsning.
Fabr. nr.: Påtrykt emballagen
Produktet er ved korrekt opbevaring og uåbnet emballage holdbart i mindst 2 år
efter produktionsdatoen. Dato påtrykt emballagen.

Brugsanvisning
Anvendelsesområde
Insektmiddel, der anvendes ved pillering af bederoefrø for beskyttelse imod skadedyr.
Virkningsforhold
Clothianidin udskilles i en zone rundt om bederoefrøet og optages
herfra af plantens rodsystem. Derefter transporteres stoffet
systemisk rundt i planten, hvilket sikrer en høj beskyttelse helt
frem til 6-bladsstadiet.
Beta-cyﬂuthrin giver en høj beskyttelse imod angreb både på frøet
før fremspiring og i plantens tidlige udviklingstrin.
Mundus FS 380 virker imod:
Afgrøde
Skadevolder

Bejdsning af
bederoefrø
(sukker- og foderroer)

Dosering
Bedeﬂuer (Pegomya hyoscyami)
100 ml per unit
Bedejordlopper (Chaetocnema concinna) (100.000 frø)
Jordlopper (Phyllotreta sp.)
Runkelroebiller (Atomaria liniaris)
Bedebladlus (Aphis fabae)
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