LT SĖKLOS BEICUOTOS FORCE MAGNA
Veikliosios medžiagos: tiametoksamas 600 g/l + teflutrinas 200 g/L.
DĖMESIO !
Informuoti bitininkus: būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą
sėją produktu Force Magna beicuotomis cukrinių runkelių sėklomis paskelbti Paraiškų
priėmimo informacinėje sistemoje.
Beicas pavojingas bitėms, todėl būtina užtikrinti, kad beico dulkės nepatektų ant žydinčių augalų.
Šios beicuotos sėklos atitinka visus kokybės reikalavimus.
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo
instrukcijos nurodymus:
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
Stengtis neįkvėpti dulkių.
Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius.
Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.
Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ
arba kreiptis į gydytoją.
Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
Bendra informacija
Beicuotų sėklų nenaudoti maistui, gyvulių pašarui bei perdirbimui.
Saugoti, kad išbeicuotos sėklos ar beico dulkės nepatektų į vandens telkinius, nutekamuosius
vandenis. Pabirusias beicuotas sėklas švariai susemti arba užkasti dirvoje.
Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius nenaudoti jei lauke ar šalia lauko yra
žydinčių augalų ar piktžolių, nenaudoti bičių maitinimosi metu, sėklos į dirvą turi būti įterpiamos
tokiu būdu, kad būtų išvengta dulkėjimo ant gretimų laukų ir šalia augančių augalų.
Kitais metais tame pačiame lauke draudžiama auginti augalus, kuriuos lanko bitės. Galima
auginti tik šiuos augalus: avižas, varpines žoles, varpines žoles sėklai, vasarinius kviečius,
vasarinius kvietrugius, vasarinius miežius, žieminius kviečius, žieminius kvietrugius, žieminius
miežius ir žieminius rugius.
Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus, pabirusios beicuotos sėklos turi būti
pašalinamos.
Saugos priemonės
Beicuota sėkla į sėjos vietą vežama sėjamųjų piltuvuose su sandariais dangčiais arba sandariai
uždarytose paženklintose pakuotėse.
Pilant ir sėjant beicuotą sėklą rekomenduojama dėvėti 5 tipo apsauginę aprangą nuo kietųjų
dalelių (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13982), avėti tvirtą avalynę bei mūvėti
cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): nitrilo (≥0,4
mm) ar kt. Esant pavojui įkvėpti dulkių, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo
skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą LST EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais
P2 (atitinkančiais standartą LST EN 14387).

Prieš sėją
Atidarant sėklų maišus, užpilant į sėjamąją, valant ją nuo sėklos likučių stengtis nesukelti dulkių.
Vengti dulkių užnešimo ant dirbančiųjų. Neleisti, kad dulkės nusėdusios beicuotų sėklų
maišuose, patektų į sėjamąją.
Nesėti beicuotų sėklų vėjuotą dieną (sėjos metu vėjo greitis turi būti ne didesnis nei 3 m/s),
laikykites rekomenduojamos išsėjimo normos.
Draudžiama beicuotas sėklas papildomai apdoroti kitomis medžiagomis.
Sėjant lauke
Naudojant pneumatines sėjamąsias, susidarantis dulkių srautas per specialius deflektorius turėtų
būti nukreiptas ir įterptas į dirvą.
Naudoti tik rekomenduojamą išsėjimo normą. Siekiant apsaugoti paukščius ir laukinius gyvūnus,
beicuotos sėklos turi būti visiškai įterpiamos į dirvą, ypač lauko galuose ir kampuose.
Pasėjus
Baigus darbą, nepalikti tuščių nuo sėklos maišų ar beicuotos sėklos laukuose. Tuščius maišus
sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.
Užtikrinti, kad likusi beicuota sėkla būtų supilta atgal į originalią pakuotę. Maišų, kuriuose buvo
supiltos beicuotos sėklos negalima naudoti kitiems tikslams.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti,
negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dulkių. Po darbo ar
prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti
atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas
reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina
sunaikinti laikantis galiojančių
teisės aktų reikalavimų.
PIRMOJI PAGALBA
Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu
su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu
nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml)
vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba
etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą
Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

