
 

Fungazil™ A 
 

Imazalil beisevæske 
Mot soppsykdommer på såkorn 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avgiftsklasse 1                          REG. NR. 2009.87 
 
Tilvirker: Cillus A/S, Taastrup Hovedgade 121, 2630 Taastrup, Danmark 
 
Importør:      
 
 
Norgesfôr AS, P.B. 8728 Youngstorget, 0028 Oslo 
 
 

Netto Innhold: __________ liter    Batch nr: __________ 

Irriterer øynene 
Kan gi allergi ved hudkontakt 
Farlig: kan forårsage lungeskader ved 
svelgning 
Damp kan forårsake døsighet og svimmel-
het, 
Giftig for vannlevende organismer, kan 
forårsake uønskede langtidsvirkninger i 
vannmiljøet 

         
 Helseskadelig 

  
 Miljøskadelig 

 
 
 
 
 
 
 

Unngå innånding av damp.  Unngå kontakt med huden og øynene. 
Ved svelgning må ikke brekninger fremkalles. Kontakt lege omgående og 
vis denne etiketten eller emballasjen. 
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn 
Brug egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler) 
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering) 
Beiset såvare må ikke benyttes til mat eller fôr 



 
Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker 
og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent 
bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte 
maksimale dosering/konsentrasjon. 
 

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. 
 

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

FORSIKTIGHETSREGLER 
Bruk vernehansker av naturgummi, butylgummi eller teflon, øyevern, støvler og 
overtrekksdress ved håndtering og bruk af preparatet og ved rengjøring av 
beiseutstyr. Ved fare for innånding av preparatet under håndtering og bruk og ved 
rengjøring av beiseutstyr, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A2/P2 benyttes. 
Unngå hudkontakt med beiset såvare. Bruk vernehansker og halvmaske med 
kombinasjonsfilter A1/P2 ved håndtering av beiset såvare. Får man stoffet i øynene, 
skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege eller Giftinformasjonen 
tlf 22 59 13 00. Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av. Klær 
tilsølt med preparatet må fjernes straks. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig 
eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning, kontakt lege eller 
Giftinformasjonen. 
 

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. 
 

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 forsøg 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. 
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