THIRAM EXPORTBEJDSE
Svampemiddel. Må kun anvendes til indendørs bejdsning af frø 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.
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ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og
miljøet i fare (EUH401).
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering
(H373).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).
Drik ikke alkohol under og i nogen tid efter arbejdet.
Indånd ikke spray (P260).
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 indendørs bejdsning af frø til eksport i lukkede
industrielle anlæg.
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der
har indeholdt produktet (SP1).
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Den bejdsede udsæd skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i
sække/poser og plomberes.

200 liter

SEED
TREATMENT

Den bejdsede udsæd er bejdset med Thiram Exportbejdse som
indeholder thiram.
Den bejdsede udsæd er farlig og må ikke anvendes til
menneskeføde eller foder.
Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre
levnedsmidler og foderstoffer.

BRUGSANVISNING
Thiram Exportbejdse er et flydende bejdsemiddel som
anvendes til bejdsning af eksportpartier af frø. Midlet virker mod
spirehæmmende svampe.
Midlet skal omrøres grundigt før brug og kan anvendes
ufortyndet eller i blanding med vand i en bejdsemaskine.

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.

Dosering
Afhænger af godkendt dosering i modtagerlandet.
Vejledende mængder:
Storfrøede arter (ærter, bønner, majs) 3-5 l/ton
Småfrøede arter (raps, græsfrø) 6-10 l/ton

Førstehjælp
Indånding:

Søg frisk luft. Kontakt læge ved vedvarende ubehag.

Resistens
Thiram tilhører gruppen dithiocarbamater (FRAC gruppe M3).
Aktivstoffet vurderes at have lav risiko for udvikling af resistens.

Indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. Skyl munden med vand og kontakt
straks læge.

Opbevaring
Thiram Exportbejdse tåler ned til -10 °C.

Hudkontakt:

Fjern forurenet tøj. Skyl derefter huden med rigeligt vand
efterfulgt af sæbevask.

Øjenkontakt:

Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 minutter.
Spil øjet godt op og fjern eventuelle kontaktlinser. Kontakt læge.

Generelt:

Søg lægehjælp ved ubehag (P314)

Bortskaffelse
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.
Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.
Skyllevandet hældes op i bejdsevæsken. Emballagen må ikke
genbruges.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller
etiketten (P101).
INDHOLD
Svampemiddel nr. 558-10. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om
bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Analyse: Thiram 480 g/l (40,3 % w/w) Midlet er et suspensionskoncentrat.
Mindst holdbar i 2 år efter fabrikationsdatoen som sammen med batchnummer står anført
på emballagen.
Et flydende produkt fra:
Arysta LifeScience Great Britain Ltd.,
Brooklands Farm, Cheltenham Road Evesham, Worcestershire, WR11 2LS Storbritannien.
Tel: 0044 (0)1386 425500
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