
Fungazil
™

 

A  
Imazalil beisevæske 

Mot soppsykdommer på såkorn. 
 

Sammensetning: Imazalil................................................................................ 25 g/l 
Inneholder bl.a Dipropylenglykolmetyleter.  
 

 Fare 

         

 Farlig ved svelging. 

 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 

 Gir alvorlig øyeskade. 

 Mistenkes for å kunne forårsake kreft. 

 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 

 Unngå innånding av støv/aerosoler. 

 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern   

 eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 

 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. 

 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. 

 Oppbevares innelåst. 

 Oppbevares utilgjengelig for barn. 

 Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler). 

 Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering). 

Avgiftsklasse 1                                         REG.NR.: 2009.86.16 

Tilvirker:  Cillus A/S,Taastrup Hovedgade 121, 2630  Taastrup, Danmark 
Importør:  
Felleskjøpet Agri SA 
Depotgata 22 
2000 Lillestrøm 
Tlf. 03520 

  
Netto Innhold: __________ liter Batch nr: __________  
 

 

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og 

miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller 

behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon. 

U G R A S M I D E L 
BRUKSOMRÅDE  
Mot frøoverførte soppsykdommer i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug og rughvete. Må 

bare benyttes i godkjente beiseanlegg.  
 
VIRKEOMRÅDE  
Fungazil A virker mot frøoverført smitte av soppsykdommer så som stripesjuke, 
bipolarisbrunflekk, byggbrunflekk, havrebrunflekk og spiringsfusarioser.  
 

BRUKSRETTLEDNING  
Fungazil A brukes ufortynnet i godkjent beiseanlegg. Dosering: 200 ml til 100 kg korn. 
Kornet bør være tørt (<15% vann) og undersøkt for spireevne og beisebehov før beising.  
 
 

FORSIKTIGHETSREGLER  
Bruk vernehansker av naturgummi, butylgummi eller teflon, vernebriller og overtrekksdress 
ved håndtering og bruk av preparatet, ved rengjøring av beiseutstyr, beisemaskin og ved 
håndtering av beiset såvare. Halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 benyttes ved 
rengjøring av beisemaskiner og ved håndtering av beiset såvare. Tilsølte klær må fjernes og 
vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller 
mistanke om forgiftning, kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. 
 

AVFALLSHÅNDTERING  
Ubenyttet beiset såvare må innleveres til mottak for farlig avfall.  
Tomemballasjen og preparatrester må innleveres til mottak for farlig avfall eller returneres 

til importøren.  
 
LAGRING  
Lagres frostfritt. I uåpnet originalemballasje er prep. Holdbart i minst 2 år  

 
MERK  
Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at 
preparatet under alle forhold har den forventede virkning.  
Retledningen er basert på forsøk og erfaring, Hvis preparatet håndteres eller brukes på 
annen måte eller under andre vilkår en angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved 

eventuell skade. 
  
TM= Reg. Varemerke Janssen Pharmaceutica N.V., Belgia.  


