
BiTKi KoRuMA üRüNüNü KuLLANMA şEKLiI

Ş€kerpancan yaprak lekesi: Şekerpancarl erişkin yapraklarlnln %5'inde birer
cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanür. 15-20 gün
arallklarla devam edilmelidir,

Buğdayda pas hastallkları (sar| pas, kahverengi pas, kara pas): Hastallk
beIirtileri (püstüller) qörüldOğünde uygulamalara başlanmalldlr, Pas etmenlerine
karşl yeşil aksam uygulamasl yaplllr. Yapraklarln ve sapln yüzeyi karlşlm ıle
kaplanacak şekilde uygulama yapllmalldtr, Koşullar hastallğln gelişimi için uygun
seyrederse ürünün etki süresi de dikkate alInarak ikinai uygu|ama yapılabilir. Hasada
bir ay kala bitkiol9unlaşma dönemine girdiğinden dolayü uygulama yapllmamalldlr,

D|RENÇ iLE iLGlLi BiLGi: Evraka Extra adll bitki koruma ürünü, etki
mekanizmaslna göre Grup G1:3 olarak slnlflandlrllmlş bir fungisittir, Aynl etki
mekanizmaslna sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamalarl, direnç
gelişimini teşvik etmektedir, Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Evreka
Extra'nln aynı üretim sezonu içeri§inde önerilen toplam uygulama saylslnl
aşmay|nlz. uygulamanln tekrarlanmast gerektiği durumlarda ise, farkll etki
mekanizmaslna sahip (Grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanllmaslna
özen gösteriniz.

KARlşABiLlRLlK DURUMu:
Diğel bitki koruma ürünleai ile kallşhrmadan önce bir ön kaflşlm denemes] yapllmasr lavs ye
edilir.

ffi HEKTAş TiGARET T.A.Ş.

EVREKA@ EXTRA

XULLANlRKEN VE DEPOLARKEN DlKKAT
EDiLECEK HUsusLAR:
. Anlara zehirlidir. çiçeklenme zamanl

uyguIamaylnlz.
. Ballklar için zehirlidir, yer altl ve yer üstü Şulanna

bulaştlrmaktan kaçlnınlz,
. Boş ilaç ambalajlarınl başka gaye için

kulIanmayln!z.

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kuru) şa.tlarda orıanal ambalaj|nda
açllmadan depolandlğlnda 2 yıl süre ile bitki ko.uma
ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde
hoşgörü (tolerans) sInIrları dışlnda değişiklik olmaz,

F|RMA BEYAN| :

orijinal ambalajlarlnda satllmak kaydl ile, imalatçllar
bitkj koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler,
lmalatçllar ürünlerinin hatall depolanmasl veya hatall
tatbiki Veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde
vaki olacak zarar için so.umluluk kabul etmezler.

RUHsAT sAHlBi VE ÜRET|ci FiRMA:
HEKTAŞ TloARET T.A.Ş.
Gebze osb ırahallesi 700. sk. No: 711l,1
Gebze / KocAELl
Tel 0262 751 14 12
Fax] 0262 75'l 14 22
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Süspansiyon Konsantre

Grup Gl i3 Fungisit (Mantar ilacl)

125 g/L Flutriafol
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HEKTAş TiCARET T.A.ş.

EVREKAO EXTRA

Net Miktarl (kg veya lt)
Brüt ağlrllk (kg)
Azami perakonde satlş İiyatl: Baskl

DlKKAT

ZARARLıLıK irıoeı-eni 1x1:
H302 Yutulmasl halinde zararlıdlr

öNLEM iFADELERi (P):
P273 Çevreye Verilmesinden kaçlnln.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu Lnyaİevgöz
koruyucu/yüz koruyucu kullanln.
P501 lçeriği/kabl i19ili yönetmelikler doğıultusunda
bertaraf edin.
EuH4o1 lnsan sağllğlna Ve çevreye yönelik riskleri
önlemek için, kullanma talimatlarına Uyun.
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BlTKl KoRutt A üRüNüNüN uYGULAttlAYA HAzlRLANMAsl: Tav§iye dozu
üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayn bir kapta bir miktar su ile
karıştlrlllr, Uygulama makinesinin deposu yanya kadar su ile doldurulur. Makinenin
karlştlrlcısü çallşlr durumdayken karlşlm depoya ilave ediljr. Karlştırmaya devam
edil;.ek depo suyla tamamlanlr. Uygulama tamamlanlncaya kadar karıştlrma
işlemine devam edalir. Hazlrlanan bitki koruma ürününü aynl gOn içinde kullanınız-

KAL|BRASYoN: UyguIama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu
yapIlmalldIr, Uygulamalarda iyi bil kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek
karlşlm miktan iyi ayarlanmahdlr, Uygulamalar günün serin saatlerinde r0zga6lz
vgya az rüzgarll hava koşullannda yapılmal|dlr.

lLAçLAMA MAK|NEslNlN reulzı-IĞl: Uygulamanln tamamlanmasIndan hemen
sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınüz. Depoya temiz sıJ

doldurduktan sonra kanşhncly| ve püskürtme sistemini çalıştlrarak tüm parçaıarln
ylkanmaslnl sağlaylnlz, Ylkama işlemini su kaynaklarlnln yaklnlnda yapmaylnlz.
Ylkama suyunu ve at|klarl sU kaynakıarlna boşaltmaylnlz.

KULLANlLAcAĞı sirxi ve zanını-ı oncaHizııaı-ın SOspansiyon Konsanke (sc)

Grup G1:3 Fungasit (Mantar ilacl)

125 g/L Flutriafol

Önco 6tıkotl okuyunuz.
Evde kullanmaylnE.
Çocuklardan, gIda ve hayvan ygmleİinden uzak tutunuz.
Bitka koruma ilrunonain uygulanmasl s|raslnda hiçbirşoy yemeylnlz,
lçm€ylnlz, sigara kullanmayInlz.
Bitki koruma ü.un0 uygulanmlş sahaya ,l gün insan vo hayvan
sokmaylnlz.
lnsan ve çevre sağllğl üz9.1ne risk|€r| önlemek lçln tavsiye ediıdiğl
şekildğ ve tavsiy6 odllen dozda kullan|n|z.
TAVslYE EDlLEN üRüNLERlN DlŞlNDA KULLANlLMAsl
KEsiNLiKLE YAsAKTlR
Kullanllan bitkİ koruma ürünü boş ambalajlnln dörtte birine kadar
t9miz 9u koyarak iyice çalkalayınlz. Çalkalama suyunu uyoulama
tankına boşaltnE. Bu iş|gmi üç kez tekrarlayln|z.

zEHlRLENME BELlRTlLERli
Mide bulantısl, kusma, kann ağnsl görülebilir. Özel bir etki şekli yoktu.
Genelde merkezi sinir sistemini etkiler,

lLK YARDlM öNLEMLERl:
Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açlkken bol su ile ylkayln. Doktora
başVurulmalldlr.
cl|t: Temas halinde elbiselerini çlkann. llaç değen vücut kl§lmlarlnl ,15-20

dakika bolsu Ve sabun ile ylkayln- Doktora başVurulmalldlr,
Yutma; Yutulmasl durumunda derhal tlbbi yardlm sağlayln, Kusturmaya

çallşmayln, Bilinci kapall hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verjlmez ve
kusturulmaz.
soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taş|nmalldlr. Derhal dokto.a
başVurulmalldl..

ANTlooTu VE TEDAVlsl: Özel bir antidotu yoktur. Mide muhteviyatlnln
solunum yollanna kaçmamaŞlna özen göstererek mideyi ylkaylnlz. sonra
simptomatak ulaylnlz

in tescilli markasldlr

hir Danlşma M9rk9zi)Tel: 1,14
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Bitki Adl zara.ll organizma AdI Uyoulama
o02u
50 ml/da

son uygulama
lle he3at aaa-
slndak|3üle

35 günŞekerpancarl yaprak lekesi
(cercospord beticola)

Buğday pas hastalIklarl
Sa pas (Puccinia stiiformis)
Kahverenoi pas
(P- recondita tiıici)
Kala ıas (P.graminis tritici)

100 ml/da 35 9ün
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lmal Tanhi : (Baskl veya damga ile
ay ve yll olarak)

son kullanma tarıhl. (" )

Şarj No: (Damga ile)
Ruhsattarlh ve no.su : 10.08.2007 / 6107

lçiııoexiı-en:
Flutriafol

zARARLlLlK işARETLERi:
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