
BlTKl KoRUMA üRüNüNüN KULLANMA şEKLl:
suzggçli kova lle uygulama: Tohumlar ekiıdikten hemen sonra m2'ye 3 |itre karlşlm
(mahlul) gelecek şekilde süzgeçli kova veya ilaçlama makinesi ile toprak yüzeyine
uy9ulama yaplkr.

Biborde damlama sulama i|e uygulama: Dekara hesaplanan bitki koruma ürunü
mikta.l, damlama sulama ünitesi 10 dakika çallştlnlarak, damlama sulama ile toprağa
verilir. 1. Uygulama dikimden 1 gün sonra, 2.uygulama birinci uygulamadan 30 gün sonra
yaplllr,

Muzda uygulama: Dikim §onrasl dekara 750 ml bitki koruma uronü uygun bir yöntemle
(damlama suIama) toprağa verilir. Hastallk beliriileri ortaya çlkttktan sonra kimyasal
mOcadele etkili değildir,

Çim alanlannda uygulama: Dikimden sonra dekara 400 ml bitki koruma ürünu gelecek
şekilde yeşil aksam uygulamasI yaplllr.

DlRENç lLE lLGlLl BILGl: soundo 360 sL adll bitka koruma ürünü, etki mekanizmaslna
göre Grup A3:32 olarak sInırlandlnlmlş bir fungi§ittir. Aynl eıki mekanizmaslna sahip bitki
koruma ü.unlerinin tekrarlayan uygulamalarl, direnç gelişimini teşVik etmektedir. Bu
nedenle, direnç gelişımini geciktirmek için soundo 360 sL'nin aynl üretim sezonu
içerisinde önerilen toplam uygulama saylsInl aşmaylnlz. uygutamanln tekrarlanmasl
gerektiği durumlarda ise, İarkll etka mekanizmaslna sahip (Grup A3:32 harici)bitki koruma
ürünlerinin kullanılmaslna özen gösteriniz.

KARlşABlLlRLlK DuRUMU:
Diğer bitki ko.uma orünleri ile kanştlrllmadan önce ön kanşlm testlerinin yapllmasl
önerilir,

soUND@ 360 SL

KULLANlRKEN VE DEPOLARKEN OlKKAT
EDlLEcEK Hu§UsLAR:
- Anlara zeharlidir. Çiçeklenme zamanl kullanmaylnlz
- Ballklara zehirlidir. sulara bulaştlrmay|nlz.
- Boşalan ambalajlan başka amaç igin kesinlikle
kullanmaylnlz.

DEPOLAMA OURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orİinaİ ambalajünda
açllmadan depolandlğında 4 yül süre ile ürünün fiziksel,
kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoş9örü (tolerans)
slnırları dlşında değişiklik olmaz

FlRMA BEYANl: orıinal ambalajlannda satllmak kaydı jle
imalatçllar ürOnlerinan kalitesini 9aranti ederler Imalatç|lar
ürünle.inin hatall depolanmasl veya hatall tatbiki Veya
tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar
ıçin sorumluluk kabul etmezler.

RUHsAT sAHlsl VE üRETlcl FlRMA:
HEKTAş T|CARET T.A,Ş.
Gebze osb Mahallesi 700. sk. No: 71111
Gebze / KocAELl
Te| 0262 751 14 12
Fat 0262 751 14 22

7J,

Grup 43 32 Fungasit (Mantar ilacı)

360 g/L Hymeıazola,
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lmalTarihi : (Baskl veya damga ile
ay ve y|lolarak)

Son kullanma tarihi, ( " )
Şarj No: (Damga ile)
Ruhsat tarihi: 06.09.2006
Ruhsat numarasl: 5635

HEKTAş TiCARET T.A.ş.

souND@ g6o sı
NBt Miktan (kg Veya lt)
B.Ot ağlrhk (kg)
Azamiperakende satlş f]atl: Ba§kı

lçlNDEKlLER:
Hxymexazol
Alkali solüsyon

ZARARLlLlK lşARETLERl:

uYARl KELlMEsı: TEHLlKE

ZARARL|LlK lFADELER| (H):
H302 Yutulmasl ha|inde zararlldır.
H314 ciddi cilt yanIklaflna ve göz ha§arlna yol açar
H318 ciddi göz hasaılna yolaçar.
H412 suculortamda uzun sure kallcl, zararll etki.

öNLEııü İFADELERl (P):
P273 Çevreye veri|mesinden kaç|nln,
P280 Koruyucu eldiven/toruyucu klyafet/göz koruyucu/yüz
koruyucu kullanln.
P501 lçeriği/kabı ilgili yönetmelikl€r doğrultusunda bertaraf
edin.
EUH401 lnsan sağltğ|na Ve çavreye yönelik riskleri
önlemek için, kullanma talimatlarlna uyun.

Bitki Adl

uomates

BlTKi KoRuMA üRüNüNüN uYGuLAMAYA HAzlRLANMAsl:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma orünü önce ayrl bir kapta bir miktar su
ile karlştlnllr, uygulama makinesinin d9po§u yanya kadar su ile doldurulur, Makinenin
kanştınclsl çallşlr durumdayken kanşlm depoya ilave edilir. Kaıştlrmaya devam edilerek
depo suyla tamamlanlr. Uygulama tamamlanlncaya kadar kanştlrma işlemine devam
edilir, Haz|rlanan bitkikoruma ürününü aynl gün içinde kullanlnlz.

KALlBRAsYoN:
Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapülmalldür, Uygulamalarda iyi
bir kaplama sağlayacak şekilde belidi alana veraleÇek karlş|m miktarı ayarlanmalldlr,
tJygulamalar 9ünün se.in saatlerinde rüzgarslz veya az djzgall| hava koşullaründa
yapllmalldlr. Damlama sistominin kalabrasyonu: oamlama sisteminin kaİibrasyonu için
baştan ve §ondan 3 meme 10 dakika çaltştlılarak debisi öl9ülür. Sapma %10'u
geçmemelidir. Dekara verilecek bitkikoruma ürünü için gereklisu miktan belidenir.

lLAÇLAMA MAK|NEslNlN TEMlzllĞl:
tJy9ulamanIn tamamlanmaslndan hemen sonra ilaçlama makinesinjn deposunu güvenli
bir şekilde boşaltlnlz, Depoya temiz su doldurduktan sonra kanştlnctyü ve puskü.tme
si§temini çallştırarak tüm parçalann ylkanmaslnl sağlaylnlz. Ytkama işlemini
kaynaklannln yakınlnda yapmaylnlz. Ylkama suyunu ve atıklarl su kaynaklarl
boşaltmaylnız

KULLANlLAcAĞl BiTKi VE ZARARL| oRGANizMALAR

G rup A3:32 Funoisit (Mantar ilacl)

360 g/L Hymaxazo|e

Önc€ etiketi okuyunuz.
Evd9 kullanmayInlz.
Çocuklardan, glda v9 hayvan y6mlerlnden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününOn uygulanmasl atraslnda hiçblrşoy
ygm9ylniz, içm9yiniz. sigara kullanmaylnlz.
Bitki koruma or0nü uygulanmlş sahaya 1 gün lnsan vo hayvan
şokmaylnE.
lnsan vE ç€vr6 sağllğl üze.ıne rlskl€rl önlem€k için tavsiye
odildığl şekılde ve tavsıyg 9dilen dozda kullanln|z.
TAVSlYE EDlLEN üRüNLERlN DlŞlNoA KULLANlLMASl
KEsİNLlKLE YASAKT|R.
Kullanllan bltka koruma 0r0n0 boş ambalalln|n dörtte biİin9
kadar t€miz şu koyarak iyice çalkalay|nlz. Çalkalama suyunu
llaçlama tanklna bogaltntz. Bu lşleml 0ç kez tekrarlay|n|z.

zEHlRLENME BELiRTlLER| :

Genel zehirlenme belirtile.i görülebilar

lLK YARD|M öNLEi'LERI:
Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açlkken bo| su ile ylkayln,
Doktora başvurulmalldır.
cilt: Temas halinde elbiselerini çlkarın llaç değen v0cut klslmlarlnl
bolsu v€ sabun ile ytkayln. Doktora başvurulma|ıdlr,
Yutma: Derhal doktor çağlrlnlz, Doktor gözetiminde tOm yutulan
miktar çlkana kadar hasta kusturulur. Bilinci kapaIl hastaya ağzdan
bir şey verilmez Ve kusturulmaz.
soluma: Etkilenen kişi temiz havaya t8şlnmal|dlr, solunumda
güçlük çekiyorsa suni teneffüs yapt|rın. Derhal doktora
başvurulmalldIr.

DAV|sl: Bilinen bir antidotu yoktur Belirtilere

.Ş'nin tescilli markasldlr
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sebze fidelerinde çökerten Ve kök
çürüklüğü
\Fusarium spp., Pythium spp ,

Rhizoclonia so) .\

Uygulama Dozu

150 ml/100 lsu
(3 l/m'mahlul)

7 gün

Tütün Çök€rten
(Fusarium spp,, Pythium spp.'l

200 ml/100 lsu
(3 l/m2 mahlul)

Biber
(sera)

Toprak kökenli hastalık etmenleri
(Rhizoctonia solani,
Fusaium spp,)

500 mı/da
(damla sulama ile)

3 gün

Hlyar Kabakgillerde so19unluk ve kök
ç{lrükluğu
(Fusanum spp., Pylhium spp,l

300 mul00 lsu
(3 l/m'mahlul)

7 gün

Muz Fusarium §oıgunluğu
(F usarium ox vsDorum f.sp. crberse)

75o rf,llda
(damla sUlama ile)

Çim
alanlarü

Toprak kökenli hastallk etmenleri
(Fusarum spp., Blpolan! spp.)
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