FAZOR®

TILLVÄXTREGULATOR

Tillväxtreglerande medel
Bekämpningsmedel klass 2L. Reg nr
4683. Endast för yrkesmässigt bruk.
Faroangivelser och skyddsangivelser:
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik utsläpp till miljön.
Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

SE-FAZ-096-10 (1020)

Första hjälpen:
Vid ögonkontakt skölj noggrant med mycket vatten i några minuter. Vid hudkontakt
tvätta genast med varmt vatten och tvål.
I nödsituation, ring 112 – begär giftinformation
Vid hantering av produkten eller sprutvätskan rekommenderas att använda
skyddshandskar. Vid spridning rekommenderas att använda skyddshandskar och
skyddskläder.
Användningsområde: För groningshämmande behandling av kepalök. Behandling får
ej ske senare än 14 dagar före uppkörning eller lossning av löken. All annan användning
är otillåten om den inte särskilt tillåtits.
Bruksanvisning:
Fazor förhindrar eller minskar groningen av löken i lagret. Det är viktigt att välja rätt
spruttidpunkt i förhållande till lökens utveckling för att få optimal effekt. Löken ska
behandlas i BBCH stadie 47-48, när ca 10% har börjat vika sig eller lägga sig (ej över
50%), lämpligen i mitten av augusti månad eller ungefär 14 dagar före uppkörningen
eller lossningen. Observera att bladen fortfarande ska vara gröna vid behandling. Beakta
karenstiden! Regn inom 24 timmar kan reducera effekten. Spruta med finfördelande
munstycke. Undvik dubbelsprutning. Blanda inte FAZOR med andra preparat.
Dosering:
3 - 4 kg/ha
Vattenmängd: c:a 400 -500 l/ha
Max 1 behandling per år.
Fyll sprutan med 2/3 av vattenbehovet, tillsätt preparatet och resterande vattenmängd
under fortsatt omrörning. Låt omrörningen fortsätta under hela spruttiden.
Avfallshantering: Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma förpackningarna
ska sköljas ordentligt med vatten minst tre gånger och ställas upp och ned
minst 30 sekunder för avrinning. Sköljvattnet häller man i sprutan och sprutar ut
på fältet. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska
lämnas för energiutvinning till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem
för plastförpackningar. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med
växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral.
Företaget är anslutet till SvepRetur (www.svepretur.se).
Att beakta
Rekommendationerna för produktens användning är utarbetade genom fältförsök med
normal variation av yttre betingelser. Tillverkaren fråntar sig ansvaret för oförutsedda
omständigheter beträffande väder, jordart, användningssätt, blandning med andra
produkter och andra faktorer som kan ge oönskade symptom på grödan. Tillverkaren
kan ej heller hållas ansvarig för skada som uppkommer genom slarv eller oskicklig
användning av produkten. Varans kvalitet garanteras endast om den erhållits och
förvarats i sluten originalförpackning.

5 KG

NA1020

Innehåll: Maleinhydrazid (kaliumsalt)
80,4 vikt-% (804 g/kg)
Lagring:
Förvaras endast i originalförpackning
på torr, sval och välventilerad plats.
Registreringsinnehavare:
Arysta LifeScience Great Britain Ltd
Brooklands Farm
Cheltenham Road,
Evesham,
WR11 2LS
STORBRITANNIEN,
Tel: +44 1386 425500
Importör:

Nordisk Alkali AB
Krusegatan 19, 212 52 Malmö
Tel: 040 6808530
Fax: 040 938400
info@nordiskalkali.se
www.nordiskalkali.se

® Reg. varumärke från MacDermid Agricultural Solutions Inc.

