
BlTKl KoRuıtıüA üRıJNüNüN KuLLANtlrA şEKLl:

Bağ tollemo.|:
1.uygulama: Çiçekton önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2.uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarınln aynldlğl dönemde,
3.uygulamai Çiç6k taç yapraklarlnln döküldüğü ve ko.ıJklarln küçük saçma tanesi iriliğinde
olduğu dön6mde,
4, Ve diğel ıJygulamalar Üçüncü uygı.]lamadan sonra kullanllan ürünün elki süresine göre,

tanelere ben düşme dönemine kadar yapll|r.

Gİll kullomo; Yaprak ve lomurcuk oluşumu başladlğında ilk uygulama yapllmalldlr.
Uygulama sabah se.inliğinde, rüzgarclz ve yağlşslz havalarda yapllmall ve bitkinin lüm
yüzeyi kaplanmahdlr. Kullan(an ürünün etkisüresive hastal|ğln §ey.ine göre 14 0ün era ile
uygulamalar tekrarlanabilir

Tütün küllamoi Uyoulama yaprağın alt ve üsi yüzünde ince bir film labakasl oluşluracak

şekilde yapllmal|dlr, llk küıem€ lekeıeri gö.ülür görülmez uyguıamala.a başlanlr. Tek
uygulama yelerlı olabilir. Epidemi devam edol§e 2. ve 3. uygulama 7-10 9ün ara ile
yenilenia.

Domato8 (goİa) pathcanglllordo küllomo: uygulamalar tarıa ve s€rada ilk hastallk
belirtileri görüldüğünd€ yapllmalıdlr. Hastaİk ve iklim koşullannln seyrino göre 12-14 gün
ara ile uygı]lama lekrarlanlr. Bitkilerin her tarafh| kapIayacak şekilde ve havanln §erin ve
sakin olduğu zamanıarda yapIlmalldlr,

Bib9r (3ora) kabako|llerdo kü|lomo: Uygulamalar larla ve serada ilk hastallk belirtileri
gö.üldüğünde yapllm8İdür. Hastallk ve iklim koşullarlnln seyrine göre 12,14 gijn a.a ile
uygulama leklarlanlr, Bitkilerin her tarafünl kaplayacak şekilde Ve havanln seain ve sakin
olduğu zamanlada yapllmaıdl..
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PENRıVAL@ 100 Ec
Emülsiyon konsanke (Ec)

G1]3 Fungisit (Mantar ılacl)

100 g/L Penconazol€

FlRMA BEYANl:
orijinal ambalajlannda satllmak kaydı ile imalatçllar
üronlerinin kalitesini garanti ederlef, |malatçllar
ğronlerinin hatall d€polanmasl veya hatall tatbiki veya
tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olaÇak
zarar için sorumluluk kabul etmezler,
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Patİcan {soİa) patllcanglllo.do küllomo: Uygulamalar larla ve s€rada ilk hastallk belirtjleri
görüldüğünde yapllmahdır, Hastallk ve iklim koşullarlnln seyrine göre 12-14 gün ara i|e

uygulama teklarlanlr, Bjtkilerin her talafınl kaplayacak şekilde ve havanln senn Ve sakin
olduğu 2amanlarda yapllmalüdlr.

Hly.r (.oİa), kornlşon (geİa) kabakglllord9 küllomo: llk hasıallk be|irti|eri görüldüğünde
uygulamaya başlanIr. Hastallğün şiddeti, iklim koşullaa ve ürünün etkinlik süre§ine bağll
oıarak ıJygulamaya 12-14 gijn an ile devam edilmelidir. Günlük slcakllk oialamaslnın
27"c'nin üstOnde ve oaantlİ nemin de 7o50'nin altlnda olduğıl zamanlarda uygulamaya ara
verilmeladir,

Çl|oİ küu.mo:
1,Uygulama: llk hastallk belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlan!l.
2, ve diğer uygıJlamaıan Kulıanllan ülünlerin etki süresidikkale allnarak enfeksiyon koşullarl
sona erinceye kadar uygulamalara 10 gün ara ile devam edilir.

olRENç lLE lLGlLl BlLGl:
Pgnİlvalo 1o0 Ec adİ bitki ko.uma ürünü, etki mekanlzmaslna göre Grup G1:3 olarak
§lnd|andlnlmlş bir fungisatlk. Aynl elki mskanizmaslna §ahip bitki ko.uma ürünle nin
tekra.layan uygulamalarl, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini
geciktirmek için Ponİlvalo 100 Ec'nin aynl ületim sezonu içerisinde önerilen toplam
uygulama saylslnl aşmaylnlz. uygulamanın tekladanmasl gerektiği durumlarda ise, farkll
etki mekanizmastna sahip (G1:3 harici) bltki koruma ürünlerinin kullanllmaslna özon
gösteriniz.

KARlŞABlLlRLlK ouRuttau: uygulama içan çok miktarda kallşlm yapmadan önce ön
kanş|m denemelerinin yapllmasl tavsiye edilir,

Grup

HEKTAŞ TiCARET T,A.ş.
KULLANlRKEN VE DEPoLARKEN DlKK,AT
EDlLECEK HUsusLAR:
. Bıtki koruma ürününü ambalajInda kapalI olarak

muhafaza ediniz,
. Boşalan amba|ajlan başka amaç için kesinlikle

kullanmaylnIz.
. Boşalan glda ve içecek kutularlna bitki koruma ürünü

koymayınlz,
. Anlara zehirlidir, Çiçeklenme zamanl kullanmaylnlz,
. BalIklar için zehirlidir, yera|tl ve yerustu sulanna

bulaştlrmaktan kaçlnlnız.

DEPoLAri!A oURuMu:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajlnda
açllmadan depolandığlnda 4 ytl süre ile bitki koruma
ür!nünün fiziksel, kimyasal Ve biyolojık özelliklerinde
hoşgörü (tol€rans) slnlrlan dlşlnda bir değişiklik olmaz

i\



lmalTanhi ] (Baskl veya damga ile ay Ve yll olarak)
son kullanma t]anhi ( " )

§an Noj {Damga ile)
Ruhsat tarihi Ve no§u: 21.1'1.2008l5748 ffi HEKTAş T|CARET T.A.ş.

PENRıVAL@ 100 Ec
Emülsiyon konsantre (Ec)

Net Miktan (kg veya lt)

Brüt ağldük (kg)
Azami perakende §atlş fiatl] Ba§kl

|çlı,ıoExlı-en:
penconazole
Aromatik hidrokarbon

zARARLlLlK işARETLERi:

UYARl KELiMEsi: DlKKAT

Kullanllacağl Bitki ve zararll organizmaıa.

Gaıl
(sOs Bltİlıl)

'TOketim amaçll bağ yaprağl hasadI yapllacak bağ alan|annda kullanIlmaz.

BlTKl KoRuMA üRüNüNüN uYGuLAMAYA HAzlRLANMAs|:
Tav§iye dozu üze.inden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ay.ı bir kapta bir miktar
su ile karıştlrlllr. uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur,
Makinenin kanşhrlclsl çallşlr durumdayken kanşlm depoya ilave edilir. Kaıştlrmaya
devam edilerek depo suyla tamamlanı.. Uygulama tamamlanlncaya kadar karüştlrma
işlemine devam edilir, Hazlrlanan karlşlml aynl gün içinde kullanlnüz.

KAL|BRAsYoN: Uygulama öntesinde uygulama makinaslnln kalibrasyonu
yapllmaIldlr, tJygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana Verilecek
kanşlm miktan ayarlanmalldlr. uygulamalar glhün serin saatlerinde, .üzgarslz veya az
rüzgarll hava koşullarlnda yapllmalldlr.

ILAçLAMA MAKlNEslNlN TEiıl|zLlĞl: Uygulamanln tamamıanmaslndan hemen
sonra ilaçlama makinesinin deposunu guvenli bir şekilde boşalt|nlz. Depoya temiz su
doldurduktan sonra karlştlrlclyı ve püŞkürtme sistemini çaIlştlrarak tum parçalarln
yıkanmaslnl sağlaylnız. Yıkama işlemjni su kaynaklannın yaklnında yapmaylnlz,
Ylkama suyunu ve at|klan su kaynak|anna boşaltmaylnlz.
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Gru p Fungisit (Mantar ilacl)

100 grL Ponconazolo

Önco otlkoti okuyunuz
Evd9 kullanmaylnlz
Çocuklardan, glda v9 hayvan yemlorlnden uzak tutunuz.
Bitki koruma 0ronün0n uygulanmasl s|.aslnda hlçblrşey
yemoylnlz, lçmgylniz. slgara kuılanmayln|z.
Bltki koruma ü.ünü uygulanmlş sahaya 1 gün inaan ve hayvan
aokmaylnlz.
lnsan Ve çov.g 3ağllğl üzorine rl8k|erl önlamok lçln tavglye
odlldlği şokilde ve tavslye edilen dozda kullan|nlz.
TAVS|YE EDlLEN URUNLERlN olŞlNDA KULLANlLMAsl
KEsiNLiKLE YASAKTlR.
Kullanllan bltki koruma oronü boş ambalaİnln dö.tto blrlno kadar
temlz su koya.ak iylcğ ça|kalaylnlz. Çalkalama suyunu uygulama
tanklna boşalt|nlz, Bu işlomi üç kez tğkrarlaytnlz.

zEHlRLENME BEL|RTlLERl: Gene| zehirlenme belirtileri görulebilir.

lLK YARD|M öNLEMLER|:
Göz; Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken boı şu ile ylkayln,
Gerekirse derhal doktora başvurun.
cllt: Temas halinde eİbiselerini çlkarln, llaç değen vücut kls|mlarlnl
bolsu Ve sabun ile yıkayln, Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkablla.l
çlkanp, tecrit edin, ciltte küçük bulaşma olmuşsa diğer klsımlara
bulaşmastnl engelleyin.
Yutma: Kustu.maya çallşmayln, Bilinci kapall hastaya kesinlikle
ağ|zdan bir şey verilmez Ve kusturulmaz. Tlbbi yardlm sağlayln ve ilaç
ambalajınl birlikte göturün.
soluma: Temiz havaya çlkln. solunum durmuş ise suniteneffüs
yapt|rln, Solunum zorluğu Varsa oksijen verin, zehir dan|şma merkezi
veya doktoru a.ayln.

ANT|DoTU VE TEDAVlsl:
Özel bir antidotu yoktu.: belirtilere göre tedavi uygulanmalldlr

UZEM (Ulusal zehlr Danlşma Mefkezil Tel: ,'14

lll ma.kasıdlr,
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Bitki adl Uygulama Dozu

Bağ- Bağ küllemesi
(ENsiDhe necatoö

25 ml/100 L su 21 gün

GOlkülleme
\Sphaerothecd pannosa
vaL rc.sda)

25 ml/100 L su 14 9ün

Tütün Tutün kulleme
( Ery siph9 cichorace 9 ru m)

35 ml/,100 L su veya
35 ml/da

14 9ün

oomates
(sera)

Patllcangillerde külleme
(Leveillula tauica)

50 ml/100 L su 7 9ün

Biber
(sera)

Patllcangillerde k0lleme
(Leveilluld tauica)

50 ml/100 L su 7 gün

Patllcan
(sera)

Patllcan9illerde kulleme
(Loveillula tauriAa)

50 ml/100 L su 7 gün

Hlyar
(sera)

Kabakgillerde külleme
(E ry si pho cichorace a ru m,
sph derotheca ful isino a)

50 ml/100 L su 7 gün

Ko.nişon
(sera)

Kabakgillerde külIeme
( Ery si pho cichoracedrum,
sohae rotheü f u l isi nea )

50 ml/l00 L su 7 gijn

Çilek Küll9me
(Sph derotheca m aculai s
l.so- fnsaride)

7 gün
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ZARARLlLlK lFADELERI (H):
H226 Alevlenir sIvl Ve buhar
H3,12 cilt ile temasl halinde zararlldtr.
H3,15 cilt tahrişine yol açar.
H332 solunmasI halinde zararlldlr,
H361d Doğmamlş çocukta hasara yol açma şüphesi Var.
H4,1,1 sucul orlamda Uzun süre kal|cl, toksik etki.

öNLEM lFADELERl (P):
P273 Çevreye Verilmesinden kaçlnln.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu ktyafevgöz
koruyucu/yüz koruyucu kullanln.
P50,1 lçeriği/kabl ilgila yönetmelikler doğrUltusunda
bertaraf edin.
EUH401 lnsan sağllğlna ve çevreye yönelik risklera
ön|emek içjn, ku|lanma ialimatlaına uyUn.

zararll organizma Adl

50 ml/100 L su


