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.
Dosering: 150 ml Poncho Beta FS 453,34/unit frø (60 g + 8 g a.i./unit).
Bejdsefirmaerne skal underrette de udenlandske opkøbere om, at frøene er bejdset med Poncho Beta FS 453,34.
Endvidere skal sækkene (poserne) mærkes med nedenstående tekst, der skal oversættes til modtagerlandets sprog:
Det bejdsede frø er bejdset med Poncho Beta FS 453,34 og indeholder clothianidin og beta-cyfluthrin. Det bejdsede frø er
farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Ved håndtering af det bejdsede frø bær beskyttelseshandsker. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Der skal anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og minimal frigivelse af støv.
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 mod angreb både på frøet før fremspiring og i plantens tidlige udviklingstrin.

FS 453,34

200 liter
INSEKTMIDDEL
Må kun anvendes til indendørs bejdsning af sukkerroefrø til
eksport i lukkede industrielle anlæg.
Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

UN 3082

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 af sukkerroefrø til eksport i lukkede industrielle anlæg.
Må ikke anvendes 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.
Det bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.
Det bejdsede frø er bejdset med Poncho Beta FS 453,34 som indeholder clothianidin og beta-cyfluthrin. Det bejdsede
frø er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Ved håndtering af det bejdsede frø bær beskyttelseshandsker. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Der skal
anvendes passende radsåningsudstyr, som sikrer en god nedfældning i jorden, minimalt spild under anvendelsen og
minimal frigivelse af støv.
Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres
på beholderen/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: Bring personen i frisk luft.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION eller en læge (P301+P312).
Hud:
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302 + P352).
Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).
Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen (P363).
Øjne:
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis
dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).
Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).
Anvendelsesområde
Poncho Beta FS 453,34 er et insektmiddel, der anvendes ved pillering af bederoefrø for beskyttelse mod skadedyr.

Brugsanvisning
Poncho Beta FS 453,34 er et bejdsemiddel til bederoefrø. Bejdsningen sker i specielle maskiner med lukket anlæg.
Bejdsningen udføres efter kvalitetsaftale med Bayer CropScience.
Poncho Beta FS 453,34 giver normalt bederoeplanten en god beskyttelse mod de vigtigste skadedyr frem til 4-6
bladsstadiet.

Virker mod:
Jordlopper (Phyllotreta sp.)
Springhaler (Collembola sp.)
Runkelroebille (Atomaria liniaris)
Smælderlarver (Agriotes spp.)
Tæger (Capsidae)
Bedebladlus (Aphis fabae)
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.
Ansvar
Bayer CropScience fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med
ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet.
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.
Opbevaring
Opbevares tørt og køligt.
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Analyse:
Clothianidin ……………… 400 g/l (34,2% w/w)
Beta-cyfluthrin …………… 53,34 g/l (4,6% w/w)
Indeholder 5-chlor-2-methyl-2^H^-isothiazol 3-on (EF-nr. 247-500-7), blanding (3:1) med 2-methyl-2^H^-isothiazol3-on (EF-nr. 220 239-6).
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.
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