
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: 
Chemtura Corporation, Inc., Middlebury, CT 06749, USA. Tel. 00 1 203 573 2000, fax: 
00 1 203 393 2290 
 
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: 
1. “AGRO-BIZNES” Sp. j., Sulorz-Rudnicki, Myśliborska 56, 66-400 Gorzów Wlkp.,tel. 
(0-prefix-95) 72 06 275; tel/fax (0-prefix-95) 73 14 224; e-mail:baczyna@poczta.onet.pl 
2. AGROKON Sp. z o.o., Zakładowa 7, 62-510 Konin; tel./fax: (0-prefix-63) 2488763 e-
mail: agrokon@interia.pl 
3. AGROSIMEX Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów; tel. (0-prefix-48) 668 04 71; fax 
(0-prefix-48) 668 04 86; e-mail: agrosimex@wp.pl 
4. „AZOT-CHEM” Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe, Tuligłowy 7, 22-
300 Krasnystaw, Tel/fax. (0-prefix-82) 576 32 52; (0-prefix-82) 576 34 06 e-mail: 
azotchem@op.pl 
5. CIECH S.A., Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa, Tel. (0-prefix-22) 63915 84, fax 
(0-prefix-22) 63915 98; e-mail: elzbieta_browarek@ciech.waw.pl 
6. JaWal & M Spółka Jawna, R. Z. Murawiec, ul. Polna 17, 89-115 Mrocza, Tel/fax (0- 
prefix-52) 3856 336; (0-prefix-52) 3856 888 
7. Osadkowski S.A., ul. Kolejowa 6, 6-420 Bierutów, Tel. (0-prefix-71) 314 64 54; fax 
(0-prefix-71) 314 64 65; e-mail:centrum@osadkowski.com.pl 
8. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CHEMIROL” Sp. z o.o., Przemysłowa 3, 88-
300 Mogilno, Tel. (0-prefix-52) 318 88 00; fax (0-prefix-52) 318 88 01; e-mail: 
piotrk@chemirol.com.pl 
9. Spółdzielnia Pracy Zaopatrzenia Rolnictwa, Spółdzielców 16, 62-510 Konin Tel. (0-
prefix-63) 242 10 23; fax (0-prefix-63) 245 36 35; e-mail: spzrko@pro.onet.pl 
 
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania w celu ograniczenia ryzyka dla 
ludzi i środowiska 
 
F A Z O R 80 SG 
 
Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin, o działaniu układowym, w formie 
granul rozpuszczalnych w wodzie. 
Fazor 80 SG stosuje się w cebuli oraz ziemniaku jadalnym i pastewnym przeznaczonymi 
doprzechowywania oraz w uprawie tytoniu. Środek zapobiega wyrastaniu cebuli w 
szczypior i korzenie, zapobiega kiełkowaniu bulw ziemniaka oraz wyrastaniu pasynków 
w tytoniu. Wykonać tylko jeden zabieg w sezonie. 
 
Zawartość substancji aktywnej: 
hydrazyd kwasu maleinowego /6-hydroksy-2H-pyridazyn-3-on/ w postaci soli potasowej 
(związek z grupy hydrazydów) – 80% 
 
 
 



Zezwolenie MRiRW Nr 870/2001 z dnia 21.08.2001 r. 
zmienione decyzją MRiRW Nr R-559/2003p z dnia 25.09.2003 r. 
decyzją MRiRW Nr R-655/2003 z dnia 21.10.2003 r. 
decyzją MRiRW Nr R – 77/2004 z dnia 28.01.2004 r. 
decyzją MRiRW Nr R-169/2004 z dnia 08.04.2004 r. 
oraz decyzją MRiRW Nr R - 281/2007 z dnia 12.06.2007 r. 
 

     
 
Uwaga! 
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz 
na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. 
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. 
 
ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI 
ziemniak 
-zapobieganie kiełkowaniu bulw ziemniaka. 
Zalecana dawka: 5 kg/ha w 300-600 l wody. 
Opryskiwać rośliny przed rozpoczęciem naturalnego więdnięcia naci ziemniaczanej (gdy 
kilka dolnych liści zmienia barwę z zielonej na Ŝółtawą, pędy juŜ się pochylają, ale są 
jeszcze zielone) tj. na około 3-5 tygodni przed zbiorem. 
Uwaga: Desykację naci ziemniaczanej moŜna wykonywać po upływie 2 tygodni od 
zastosowania środka Fazor 80 SG. 
 
tytoń 
-zapobieganie wyrastaniu pasynków tytoniu 
Zalecane stęŜenie: 0,54% (54 g w 10 litrach wody). 
ZuŜycie środka w zaleŜności od obsady roślin/ha wynosi 3,9 – 4,5 kg/ha w 750 – 830 l 
wody. 
Opryskiwać rośliny w 1/3 górnej części bezpośrednio po ogłowieniu, stosując 30 ml 
cieczy uŜytkowej na roślinę. 
Uwaga: Opryskiwać ręcznym opryskiwaczem np. plecakowym, ściśle przestrzegając 
zalecanego dawkowania. W tym celu zaleca się wykonanie próby dawkowania środka. 
 
cebula 
-zapobieganie wyrastaniu cebuli w szczypior i korzenie. 
Zalecana dawka: 4 kg/ha w 300 l wody. 
Opryskiwać, gdy około 50% roślin na plantacji ma złamany szczypior, ale liście są 
jeszcze zielone tj. na około 2 tygodnie przed zbiorem. 
Uwaga: Cebula na plantacji powinna być wyrównana pod względem dojrzałości. 
 
PRZECIWWSKAZANIA 
Środka nie stosować: 
- na plantacjach ziemniaka nasiennego 



- na 24 godziny przed spodziewanym deszczem 
- w czasie suszy, gdy temperatura powietrza przekracza 26o

 C 
- na rośliny ziemniaka nie chronione przed zarazą. 
 
UWAGI: 
1. Wykonanie zabiegu w terminach wcześniejszych od podanych powoduje obniŜenie 
plonu i deformację bulw ziemniaka. 
2. Podczas wykonywania zabiegu unikać znoszenia cieczy uŜytkowej na sąsiednie 
plantacje. 
 
OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin 
przeznaczonych do konsumpcji): NIE DOTYCZY 
 
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZ ĄT, PSZCZÓŁ (okres zapobiegający 
zatruciu): NIE DOTYCZY 
 
SPORZĄDZANIE CIECZY U śYTKOWEJ 
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy uŜytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej 
ilość. OdwaŜoną ilość środka wymieszać w naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać 
przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym 
mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. 
OpróŜnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika 
opryskiwacza z cieczą uŜytkową. 
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. 
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. 
 
PRZECHOWYWANIE 
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niŜszej niŜ 0o 
C i nie wyŜszej niŜ 30o

 C z dala od źródeł ciepła. 
Chronić przed dziećmi. 
Nie przechowywać razem z Ŝywnością, napojami i paszami dla zwierząt. 
 
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA 
Nie wdychać rozpylonej cieczy uŜytkowej. 
W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki 
ochrony dróg oddechowych. 
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. 
Nosić odpowiednią odzieŜ ochronną. 
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaŜ opakowanie lub 
etykietę. 
Resztki cieczy uŜytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio 
opryskanej. Wodę uŜytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio 
opryskanej, stosując te same środki ochrony osobistej. 
OpróŜnione opakowania traktować jako odpady komunalne. 
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie. 
 



UWAGA 
ZABRANIA SI Ę WYKORZYSTYWANIA OPRÓ śNIONYCH OPAKOWA Ń PO 
ŚRODKACH OCHRONY RO ŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAK śE 
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. 
 
Gdy poczujesz się źle, zasięgnij porady lekarza (pokaŜ, jeśli to moŜliwe etykietę) 
ANTIDOTUM: brak, stosowa ć leczenie objawowe. 
 
Pomoc medyczna 
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niŜ 
ujęta w wyŜej wymienionych ostrzeŜeniach skontaktować się z najbliŜszym ośrodkiem 
toksykologicznym: 
Gdańsk - (0-prefiks-58) 301 65 16   Rzeszów - (0-prefiks-17) 866 44 09 
Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99   Sosnowiec - (0-prefiks-32) 266 11 45 
Lublin - (0-prefiks-81) 740-26-76   Warszawa - (0-prefiks-22) 619 08 97 
Łódź - (0-prefiks-42) 657 99 00   Wrocław - (0-prefiks-71) 343 30 08 
Poznań - (0-prefiks-61) 847 69 46 
 
Okres waŜności - 3 lata 
Data produkcji - ........ 
Zawartość netto - ........ 
Nr partii - ........ 
 


