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SVAMPMEDEL
Mot strimsjuka (Drechlsera graminea) i odlingar av höstkorn och vårkorn genom betning av utsäde. Betning får endast ske i ett slutet system.

Detta växtskyddsmedel får endast tillhandahållas till distributörer och yrkesmässiga användare som har ett giltigt utbildningsbevis.

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

VARNING
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P280 Använd skyddshandskar.
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
P391 Samla upp spill.
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Nödtelefonnr: 112 - Begär Giftinformation

Märkning av betat utsäde:

BETAT i Sverige med
FUNGAZIL MLF 50

(verksam beståndsdel: Imazalil)
Reg nr 5312, behörighetsklass 2L
Använd skyddshandskar (P280).

Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar och skyddskläder användas.
Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp (P308+P313).

Samla upp spill (P391).
Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare (SP1).

Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare (P501).
Betat utsäde får inte användas till mat eller foder.

Förpackningen ska hanteras som farligt avfall.

Reg nr 5312.   Behörighetsklass 2L.
Innehåller: imazalil 50 g/l (4,89% w/w. Beredningsform: Lösning för betning av utsäde (LS).

Nettoindhold: 200 L

BRUKSANVISNING
Mot strimsjuka (Drechlsera graminea) i odlingar av höstkorn och vårkorn genom betning 
av utsäde.

Resistens
För många fungicider är det risk att utveckla biotyper som är resistenta mot de appli-
cerade aktiva substanserna. Den aktiva substansen i Fungazil MLF 50 tillhör gruppen 
Sterol Biosynthesis Inhibitors Class I (imidazol, FRAC grupp G1, FRAC gruppkod 3), 
som uppskattas ha en medel risk att utveckla resistens.
Upprepade applikationer med produkter som har samma arbetssätt ökar risken för att 
utveckla resistens. För att minska risken ska produkten inte användas mer än en gång 
per år/växtsäsong. För att minska risken för resistansutveckling rekommenderas att 
blandas med eller alternera mellan produkter med olika verkningsmekanism och som är 
kända för att ha god effekt mot de berörda arterna.

Dosering
Höstkorn 1,3 L/ton utsäde
Vårkorn 1 L/ton utsäde
Fungazil MLF 50 omrörs kraftigt för att uppnå en homogen blandning som säkerställer 
en god och jämn applikation.

Blandningar
Fungazil MLF 50 används ospädd i slutna industriella betningsanläggningar.

Personlig skyddsutrustning
Vid påfyllning av växtskyddsmedlet samt vid kalibrering och rengöring av betnings-
maskin ska skyddshandskar och skyddskläder användas.
Vid hantering av betat utsäde ska skyddshandskar och skyddskläder användas.
Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Brandförhållanden
Fungazil MLF 50 är ej brännbar, men kan avge giftiga gaser under kraftig uppvärmning.

Lagring
Tål inte frost.

Avfall och tomemballage
Förpackningar ska sköljas omsorgsfullt (minst tre gånger) med vatten som hälls i tanken 
och används vid behandlingen. Låt förpackningen rinna av, upp och ned under minst 30 
sekunder.
Preparatrester, sköljvatten och ej rengjorda förpackningar är farligt avfall och lämnas för 
destruktion. Kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsförvaltning.

Ansvarsklausul
Tillverkaren ansvarar för att preparatet har sådan sammansättning som anmälts, då pre-
paratet finns i sin originalförpackning och har lagrats på rätt sätt. Vädret, växtbestån-
dets skick och liknande faktorer påverkar bekämpningens resultat. Tillverkaren ansvarar 
inte för preparatets effekt under avvikande förhållanden eller vid felaktig användning.
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