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FUNGAZIL A
Til bejdsning af vårbyg og vinterbyg mod svampesygdomme
Aktivt stof:

Imazalil 50 gram pr. liter

Transport:

Farligt gods, UN 3082

Emballage:

1000 ltr. palletank
200 ltr. tromle

Fungazil A anvendes til bejdsning af byg i særlige bejdseanlæg mod stribesyge (Drechslera graminea),
primær bladpletsyge på byg (Drechslera teres) samt Fusariose (Fusarium spp.) og Bipolaris (Bipolaris
sorokiniana).

For at opnå optimal effekt af behandlingen er det Fungazil-A kan anvendes ved meget lave temperavigtigt, at bejdseanlægget er omhyggeligt rengjort turer, og tests har vist, produktet holder sin viskoog optimalt kalibreret.
sitet selv ned til -25oC.
Ved anvendelse skal væsken forstøves til en tåge,
hvilket bevirker, at alle kerner får en ensartet behandling.
Dosering:
Vårbyg:

100 ml pr. 100 kg

Vinterbyg:

100-125 ml pr. 100 kg

Rengøring af bejdseudstyr:
En effektiv rengøring af bejdseudstyr foretages
med sprit.
En sådan rengøring bør foretages regelmæssigt, da
støv og urenheder i forbindelse med væske tørrer
ind og er ofte årsag til dårlig fordeling af bejdsemidlet.

Håndtering:
Undgå spild. Brug beskyttelsesbriller, maske med
P2 filter, handsker af naturgummi, butylgummi
eller FEP-teflon samt forklæde når sugeudstyr tilsluttes.

Resistens

Imazalil tilhører gruppen af SBI (Sterol Biosyntese
Inhibitorer). I denne gruppe hører Imazalil til den
såkaldte ”DMI-klasse” (FRAC 3). DMI´s har medium
Ved bejdseanlæggets afsækningsplads skal der
være en effektiv afsugning af støv, uanset om af- risiko for opbyggelse af fungicid resistens. For at
sækningen sker manuelt eller automatisk. Ved ma- mindske risikoen bør der benyttes fuld dosering. I
nuel afsækning anvendes maske med P2 filter og Danmark er der efter mange års anvendelse ikke
beskyttelsesbriller. Når der sker skift af tilslutning registreret resistens. Krydsresistens forekommer
til tromle/palletank, anvendes desuden handsker inden for gruppen af Aniliopyrimidines , men der
af naturgummi, butylgummi eller FEP-teflon samt kan imidlertid ikke påvises tegn på krydsresistens
med fungicider med anden virkemåde.
forklæde. Tilstræb altid god ventilation.
Undgå kontakt med produktet. Tilsmudset tøj fjernes straks. Vask huden efter arbejdet.
Læs altid etiketten grundigt inden brug!
Cillus A/S
Tåstrup Hovedgade 121
2630 Tåstrup
Tlf.: 44916055

