
RASTNI REGULATOR

 

NAČIN DELOVANJA

Sredstvo FAZOR je rastni regulator, ki preprečuje kaljenje poganjkov in rast.

UPORABA: Sredstvo FAZOR se uporablja v
›› krompirju za skladiščenje v odmerku 5 kg/ha v razvojni fazi od konca cvetenja do začetka rumenenja listov   
 (BBCH 69 – 91) pri porabi vode od 350 – 500L/ha.
›› čebuli za skladiščenje v odmerku 4 kg/ha v razvojni fazi, ko je 10% listov upognjenih (BBCH 47 – 48). 
 Priporočena poraba vode je 500 do 600L/ha.

KARENCA: krompir 21 dni, čebula 14 dni

OPOZORILO
Sredstva se ne sme uporabljati na semenskem krompirju in čebuli.  
Tretiranega krompirja in čebule se ne sme uporabljati za krmo!

FITOTOKSIČNOST 
Sredstvo ni fitotoksično, če se uporablja v skladu z navodili.

KROMPIR

UPORABA PROTI: Preprečuje kaljenje poganjkov in rast. 
ODMEREK: 5 kg/ha 

ČEBULA

UPORABA PROTI: Preprečuje kaljenje poganjkov in rast. 
ODMEREK: 4 kg/ha 

Regulator rasti, ki preprečuje kaljenje čebule za 
skladiščenje in krompirja (razen semenskega 
krompirja).
Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi 
učinki.
Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Prestreči 
razlito tekočino.
Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem 
zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in 
odpadne embalaže.
Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte 
v skladu z navodili za uporabo.
S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati 
vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati 
v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje 
preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih 
zemljiščih in cestah.

Vsebuje: malein hidrazid 600 g/kg (60 % w/w);

CAS št.: 123-33-1

Vodotopna zrnca (SG)

Vrsta fitofarmacevtskega sredstva: Regulator 
rasti

Imetnik registracije/Proizvajalec: 
Arysta LifeScience Great Britain Ltd, 3-5 Melville 
Street Edinbourgh, EH3 7PE, Velika Britanija

Zastopa in prodaja: 
Picount d.o.o., Mošnje 2c, 
4240 Radovljica, Slovenija, 
Tel: 08 2053200, fax: 08 205 3203

Vsebina: 5 kg

Pogoji skladiščenja: Sredstvo shranjujemo v 
originalni, dobro zaprti embalaži, v hladnem, 
suhem in  zračnem prostoru, zavarovano pred 
soncem in mrazom, zaščiteno pred zmrzaljo, 
pri temperaturi med 0 in 40 °C, ločeno do 
hrane, pijače in krmil ter nedostopno otrokom 
in nepoučenim osebam.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

Ponovna uporaba embalaže ni dovoljena.

Sredstvo se sme prodajati samo ob 
predložitvi potrdila o pridobitvi znanj iz 
fitomedicine.
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