
 

FAXER® 
Conține: procloraz 450g/l 

Omologat cu certificatul de omologare nr. 361PC/ 29.11.2017 
Fungicid 
Formulare: emulsie concentrată (EC) 
 
Fraze de pericol (H): 
H302+H332 - Nociv în caz de înghiţire sau inhalare. 
H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. 
H318 - Provoacă leziuni oculare grave. 
H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală. 
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
Fraze de precauție (P): 
P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. 
P270 - A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. 
P273 - Evitaţi dispersarea în mediu.  
P280 - Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte de protecție/ echipament de protecție a ochilor/ 
echipament de protecție a feței. 
P301 + P310 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un centru de informare toxicologică/ un medic. 
P312 - Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu va simțiți 
bine. 
P304+P340 - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție 
confortabilă pentru respirație. 
P305+P351+P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe 
minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. 
Continuaţi să clătiţi. 
P391 - Colectați scurgerile de produs. 
P501 Eliminați conținutul/ recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase. 
 
Conţine: e x L 
Lot nr: vezi marcajul de pe ambalaj 
Data fabricaţiei: vezi marcajul de pe ambalaj 
Termen de valabilitate: doi ani de la data fabricaţiei 
Atenţie: Citeşte instrucţiunile alăturate înaintea utilizării 
EUH401 - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de 
utilizare. 
EUH066 – Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. 
EUH208 - Conține Benzil alcool. Poate cauza reacții alergice. 
 
Producător şi deţinător al omologării: Belchim Crop Protection NV/SA 
Distribuitor: SC Belchim Crop Protection România SRL, Str.Ceasornicului nr. 3-7, Et. 2, Ap. 9, 
Bucureşti, Sector 1, Cod poştal 014111, Tel. 0371 353 545| office-ro@belchim.com| www.belchim.ro 
 
În atenţia dumneavoastră: respectând recomandările din etichetă, fungicidul FAXER poate fi 
utilizat în scopul propus. Producătorul îşi declină orice responsabilitate faţă de prejudiciile datorate 
depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru 
informaţii suplimentare vă puteţi adresa Centrului pentru Protecţia Plantelor, Oficiilor Fitosanitare 
Judeţene sau firmei Belchim Crop Protection România. 
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FAXER® 
Conține: procloraz 450g/l 
Fungicid 
 
Proprietăţi fizico-chimice: FAXER se prezintă sub formă de lichid limpede de culoare  
portocalie. 
Mod de acțiune: Faxer este un fungicid pentru combaterea pătării în ochi a bazei tulpinii 
la secară, triticale, grâu durum, grâu de primăvară, grâu de toamna și a septoriozei la 
grâul de toamnă si de primăvară, la grâu durum și triticale. Produsul conține substanța 
activă procloraz din grupa imidazolilor și acționează ca un inhibitor al biosintezei 
ergosterolului. Acționează prin contact și translaminar, cu efect preventiv și curativ. Faxer 
acționează preventiv și oprește infecțiile secundare. Acțiunea mecanismului (FRAC-
Code: 3) 
Spectrul de activitate și mod de folosire: 
FAXER se utilizează la culturile şi în dozele conform cu cele din tabel: 

CULTURA SPECTRUL DE COMBATERE DOZA 

Grâu de toamnă 
Grâu de primăvară 
Grâu durum 
Secară 
Triticale 

 
Pătarea în ochi a bazei tulpinii 

(Pseudocercosporellaherpotrichoides) 

1L/ha 
 

Se aplică de la începutul alungirii  
tulpinii principale până la al doilea 

internod (BBCH 30-32). 

 

Grâu de toamnă 
Grâu de primăvară 
Grâu durum 
Triticale 

 
 

Septorioză (Septoria tritici) 

1L/ha 
 
Se aplică de la începutul alungirii 
tulpinii principale până la sfârșitul 
înspicării (30-59). 

Momentul aplicării:  Încă din primăvară când sunt întrunite condițiile optime de infecție cu 
patogeni, de la începutul alungirii paiului până la sfârșitul înspicării. 
Timp de pauză: 35 de zile 
Numărul maxim de tratamente pe sezon: 1 
Pregătirea soluţiei: se umple cu apă până la jumătate rezervorul maşinii de tratat, apoi se 
adaugă cantitatea calculată de produs, şi apoi se completează cu restul de apă. Pe timpul umplerii 
şi aplicării se va agita bine soluţia de stropit.  

Tehnica de aplicare: se vor folosi echipamente cu aplicare terestră pentru fungicide 
utilizate în mod obişnuit la culturile de cereale. Se vor folosi volume de apă la pregătirea 
soluţiei de 200- 400 l/ha, asigurând o acoperire uniformă.  
Managementul rezistenței: În cazul aplicării repetate a produsului sau a fungicidelor cu aceleași 
substanțe active sau cu mod de acțiune similar, survine apariția rezistenței încrucișate având ca 
și consecință scăderea eficacității. Pentru a prevenii apariția de forme rezistente se recomandă 
utilizarea de produse cu mod de acțiune diferit și pe bază de alte principii active. În caz de 
neclarități apelați la sfatul specialistului. 
Curățarea echipamentului:Spălați cu atenție echipamentul de stropire după utilizarea 
produsului FAXER. Diluați soluția rămasă care tehnic nu poate fi folosită cu apă până la diluția 
de 1:10 și aplicați-o pe suprafețele tratate. Introduceți în interior furtunul cu apă și utilizați jetul 
special construit pentru curățare. Ulterior curățați echipamentul încă o dată cu apă curată și 
aplicați soluția rezultată pe suprafețele învecinate. Verificați instalația de stropire în mod regulat 
la un service autorizat.  

 



 

Miscibilitatea: Faxer poate fi utilizat împreună cu alte fungicide.Pentru combaterea 
simultană a ruginii cerealelor recomandăm mixarea cu un fungicid triazolic; în cazul 
înregistrării unor atacuri puternice de făinare, un fungicid adițional special împotriva 
făinării trebuie introdus în soluția din echipamentul de stropit. Soluțiile mixate trebuie 
sa fie limitate în aplicare așa cum este prescris și aprobat de reglementarile în 
vigoare. În cazul amestecării cu AHL (azotat de amoniu+uree+apă) sau doar cu 
uree, amestecul nu trebuie să depașească 10 kg N/ha. În cazul unui strat de ceară 
mai puțin pronunțat, Faxer și îngrașămintele cu azot trebuie aplicate separat.  
Măsuri de igienă şi protecţia muncii: Evitați orice contact cu produsul, dacă nu este necesar. 
Utilizarea în exces poate dăuna sănătății. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la 
îndemână recipientul sau eticheta produsului. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament 
de protecţie. Purtați echipament de protecție respiratorie. Spălaţi mâinile înaintea pauzelor şi 
după muncă. Păstraţi separat hainele şi materiile prime. Ţineţi la distanţă de hrană şi băuturi. 
Asiguraţi facilitatea de spălare la locul de muncă. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Este 
interzis consumul de alimente, băuturi, precum şi fumatul în timpul utilizării produsului.  
Măsuri de prim ajutor: Nu provocaţi vomă şi nu daţi nimic să bea sau să mănânce. A se 
îndepărta imediat hainele atinse de produs. Masca protectivă trebuie scoasă nu mai după 
îndepărtarea tuturor hainelor atinse de produs. 
Ambalajul, eticheta şi/sau fişa de siguranţă a produsului trebuie prezentate medicului.  

- după inhalare: scoateţi victima la aer curat. Menţineţi căldura corporală a victimei şi 
permiteți să se odihnească. În cazul dificultăţilor de respiraţie, acordaţi oxigen. Dacă 
victima nu respiră, aplicaţi respiraţie artificială. Consultaţi imediat medicul.   

- după ingerare: trebuie chemat imediat medicul, nu induceţi voma. Clătiţi gura cu apă şi 
nu administraţi nici o substanţă. Menţineţi victima în stare de repaus. 

- după contactul cu pielea: spălaţi imediat cu apă şi săpun clătind din abundenţă, apoi 
clătiţi cu apă călduţă. Consultaţi medicul dacă disconfortul continuă. 

- după contactul cu ochii: este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva 
minute, ţinând pleoapele complet deschise şi apoi trebuie consultat medicul. 

- indicaţii pentru medic: tratament simptomatic şi terapie de susţinere. În caz de ingerare, 
efectuaţi spălături gastrice şi administraţi cărbune activ. 

Antidot: Nu se cunoaşte un antidot specific. 
Măsuri de protecţia mediului: Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
Pentru evitarea contaminării apei produsul trebuie aplicat la o distanță de 15 m de suprafeţele 
acvatice. Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente surselor de apă sau pe alte culturi 
decât pe cele recomandate. Nu descărcaţi pe sol/în subsol. Nu goliţi în canale de curgere/ape 
de suprafaţă/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de 
suprafaţă.  SP1 – A nu se contamina apa cu produsul sau cu ambalajul său. A nu se curăța 
echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ A se evita contaminarea prin 
sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri. 
SPe3 – Pentru protecţia organismelor acvatice respectaţi o zonă tampon netratată de 15 m 
până la apele de suprafaţă. Pe suprafețele supuse eroziunii, distanța minimă de 20 m de la 
zonele cultivate la suprafețele cu apă trebuie sa fie respectată pentru protecția apelor. Distanța 
minimă poate fi ulterior redusă prin măsurile de prevenire a răspândirii produsului. 
Eliminarea ambalajelor goale: După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă, iar apa 
rezultată se adaugă la soluţia de stropit. Ambalajele de hârtie, saci sau cutii, vor trebui să fie 
curăţate şi compactate. Ambalajele inscripţonate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin 
centrele de colectare SCAPA. Telefonaţi la 0800.800.211-număr gratuit sau consultaţi 
www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare şi al 
calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiţi ambalajele goale în alte scopuri. 
Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor: mijloace de stingere corespunzătoare: apă 
pulverizată, pudră uscată, spumă, dioxid de carbon. Se va purta echipament complet de 
protecţie şi mască de protecţie respiratorie. Se vor răci recipientele/rezervoarele cu jet de 



 

apă.Colectaţi separat apa de stingere; nu este permisă deversarea în sistemele de canalizare 
sau pluviale. Reziduul la combustie şi apa de stingere contaminată vor fi îndepărtate conform 
reglementărilor învigoare. 
Măsuri în caz de scurgeri sau pierderi accidentale: Lichidul răspândit se absoarbe cu un 
material absorbant. Anunțați autoritățile dacă produsul intră în sistemul de canalizare sau în 
apele domeniului public. Evitaţi formarea prafului. Folosiţi echipament de protecţie. Trebuie 
folosită masca de protecţie respiratorie.Trebuie asigurată o aerisire suficientă. Îndepărtaţi 
materialul în acord cu reglementările în vigoare. Deşeurile trebuie strânse în containere 
corespunzătoare, etichetate şi sigilate. Obiectele şi pardoseala vor fi spălate bine cu apă şi 
detergent, respectând normele de protecţie a mediului înconjurător. A se debarasa potrivit 
prescripţiilor locale, prin incinerare sau prin depunere în depozitul de deşeuri speciale.  
Condiţii de depozitare şi transport: Nu lăsați la îndemâna copiilor. Depozitați separat de 
alimente, băuturi, hrană pentru animale și tutun. Nu depozitați în apopierea medicamentelor 
sau a cosmeticelor. Depozitați într-un loc răcoros și bine ventilat, în ambalaj original. Feriți 
de căldură și frig în exces și feriți de lumina direct a soarelui.Se recomandă depozitarea la 
temperaturi cuprinse între: 5 °C – 25 °C. 
Termen de valabilitate: în condiţiile de depozitare şi manipulare menţionate, termenul de 
valabilitate este de doi ani de la data fabricaţiei.  
În atenţia utilizatorului: respectând recomandările prezentate, fungicidul FAXER poate fi 
utilizat în scopul propus. Producătorul îşi declină orice responsabilitate faţă de prejudiciile 
datorate depozitării, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. 
Pentru lămuriri suplimentare vă puteţi adresa Centrului de protecţia plantelor, Oficiilor 
Fitosanitare Judeţene sau reprezentanţei Belchim Crop Protection România Tel. 0371 353 545. 
Număr internaţional care poate fi apelat încaz de urgență: +32 14 58 45 45. Număr național 
pentru cazuri de urgență: 021 318 36 06 Institutul Naţional de Sănătate Publică București.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


