SVAMPEMIDDEL
Må kun anvendes til bejdsning af vår- og vinterbyg i lukkede industrielle bejdseanlæg
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
ADVARSEL
EUH401
H351
H410
P280

BRUGSANVISNING
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.
Mistænkt for at fremkalde kræft.
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

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 bejdsning af vår- og vinterbyg i lukkede industrielle bejdseanlæg.
Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.
SP1
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.
Må ikke tømmes i kloakafløb.
Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i en beholder/emballage og plomberes.
Det bejdsede korn er bejdset med Fungazil MLF 50 som indeholder imazalil.
Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder.
Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer.
Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etiket 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.
P405+P102 Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
P101
Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Nødtelefon: Alarm 112, Giftlinjen (Bispebjerg Hospital) 82 12 12 12

Svampemiddel nr. 501-37
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Opløsning til bejdsning
Indeholder: imazalil 50 g/l (4,89% w/w)

Til bejdsning mod byggens stribesyge og spiringsfusariose.
Dosering
Vårbyg
1,0 ml/kg korn
Vinterbyg
1,0-1,3 ml/kg korn
Fungazil 50 omrøres kraftigt for at opnå en homogen blanding, der sikrer
en god og jævn bejdsning.
Blandinger
Fungazil 50 anvendes ufortyndet i lukkede industrielle bejdseanlæg.
Forhold ved brand
Fungazil 50 er ikke brandbart, men kan afgive giftige gasser ved kraftig
opvarmning.
Opbevaring
Tåler ikke frost.
Bortskaffelse
Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale
regler for affaldshåndtering (P501).
Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.
Emballagen må kun genbruges af importør eller producent.
UPL er tilsluttet en genopfyldningsordning.
Ansvarsklausul
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt
skader, herunder følgeskader, der er opstået gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

Batch nr.: Se emballagen.
Produktionsdato: Se emballagen.
Udløbsdato: 2 år efter produktionsdato.

Nettoindhold: 1000 L
Registreringsindehaver:
UPL Europe Ltd
The Centre, 1st Floor
Birchwood Park
Warrington, Cheshire WA3 6YN
Storbritannien
Tel +44 1925 859000
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