
BlTXl KoRUMA üRüNüNüN KuLLANMA şEKLI: I
Ayçlçeğ|nd9 mildıyö: uygulama ekimden önce tohum uygulamasl ! ,lnde yaplllr,

Sİvİ 6lr-Oltl,i torrmj urünÜ olup, gerek toz gerekse stvı formülasyonlu preparatlarün 100

k9 tohum için önerilen ilaç miitarı 1 - 1.5 lit.e su içerisinde çözündürülür ve sonraslnda
karlşt|rmayla iıaçlı su bütun tohuma homojen olarak dağltllır.

Hryar v9 kornişonda mı|diyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladlğ|nda vey8 ilk

.ıioiyo o"ıırtıriın görolmesiile ,iglıa."ia başlanIr ve hastahğln şiddetine göre 7-10
gun iralıklarla sOrd-ürülü.. uygulamalann bitkinin her taraflnl, özellikle de yaprak altlarln!

kaplayacak şekilde yapllması 9erekm€ktedir,

Patatest€ mildiyö: Hastahk çlkışı için yüksek nem gibi iklim koşullan oluştuğunda veya

çevrede ilk tıaitaıı ueıırtıeınin görİlmesi il€ uygulamaya başlanIr ve hastallğın

şlddetine göre 1o-,!2 gün aralıklarla uygUlama tekrarlanır,

Domategtğ (s€ra) mlldiyö: Kimyasa| mücadele için çevrede domates yapraklannda 3-

5 mm çap|nda kahverengi lekeierin altlnda beyaz kul gibı örtonon görolmesiyle veya

hastallğ|n her yll çlktlgı yeıerae, hastallk içan Uygun koşullar görillduğOnde uygulamaya
başıanir, xastiııgın seyilne ve ikIim koşullar|na görg 10-12 gOn arallklarla uygulamaya
devam edilir.

oomatos (sora) fld9lorind6 çökort9n ve kök çOİük|üğ0: Fide dikimin] takiben kök

dibine bitki koruma ürünu uygulaması yapllmalldl. 1 uygulama domates fideleinin kök

diplerine bitki koruma ürünlü su uygulamasl şekllnde yapıll. 2 uygıJlama iki hafta sonra

aynı şekilde yapllır.

Tütün fidoliklğrlnde çökoİton: Tütün fidelaklerinde tohum atl|dlktan hemen sonra

toprak hafif nemlendi.ili. sonra bitki koruma ürünü uygulama§l yaplllr. 25-30 gün sonra

uygulama t€kra.lanlr.
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oPEN@ 72 sL

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN OlKKAT
EDlLEcEK HusUsLAR:
- A.ılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde

kullanmayınlz.
- BaI|klarazehirlidir,sularabulaştlrmayınız,

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grı]p F4,2a Fungisit (Mantar ilacl)

722 g/l Propamocarb-Hcl

DEPOLAMA DURUMU:
NormaI (serin Ve kuru) şartlarda orijinal

ambalaiınia depolandlğlnda 4 yll s0re ile bitkl

korı.ımj irrününün fiziksel. kimya§al ve biyolojik

özelliklerinde hoşgör0 (tolerans) sınlrlan dlşlnda

bir değişiklik olmaz.

F|RtüA BEYAN|:
oriiinal ambalajlannda satllmak kaydı ile

im;latçllar ürünl;rinin kalitgsini 9aranti ederler,

lmatatcılar ürünlerinin hatall depolanmas! veya

haiah iatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik

neticesinde vaii olacak zara. ıçin sorumluluk
kabul €tmezler.

RuHsAT sAHlBlvE üRETlcl F|RMA:
HEKTAS TlCARET T.A Ş
G6bze ösb Mahallesl 7oo.sk No. 711i l
Gebze / KocAELl
re| 0262 751 1412
Far.. 0262751 14 22

DlRENç lLE lLGlLl BlLGl:
op6n@ 72 sL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanazmaslna göre Grup F4,28 olarak

sınıfIandırılmış bir fungisittir. Aynl etki mekanizmaslna sahip bitki koruma ü,ünlerin'n
tekrarıayan uyguıamaıan, dkeng gelişimini teşvik etmektedir. Bu n€denle, direnç
geıişlmıni geciılirmek için op6no 72 sL'nin aynl üretim sezonu içerisind€ önorilen

ioplam uyg-uıama sayısını aşmay,nız. Uygulamanln tekrarlanmasl ger€ktiği durumla,da
ıs;, fa*il-etki mekinizmaiına' sahip (Grup F4,28 harici) bitka koruma ürünlerinin
kullanllmaslna özen göst€riniz

XARlŞAglLlRLlK DURuM[J: Bordo bulamacl ve yap.ak gObreleri ile ka.lşmaz Tohum

uyguljması olarak kullanltdlğlnda hiçbir bitki koruma urün0 ile karlşhrllmadan tek

biğına kullanılmalıdıı. 1.1ygulama için çok miktarda karlşlm yapmadan önce ön ka,lşım
denemelerinin yapllması tavsiyo edilir.
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lmalTarihi : (Baskl veya damga i|e
ay ve yıl olarak)

son kullanma tarihi. ( " )
Şarj Noi (Damga ile)
Ruhsat tarlhl v€ numarasl: 22.05.2008 r 5528

Kullanl|acağl Bitki ve zararll oİganizmalal

Bitki Adl zararıl organizma Ad| Uyqulama Dozu

Ayçiçeği Ayçiçeği mildiyösü
(Plasmopara helianthD

500 ml/100 kg tohum

Hlyar
(ta.la)

K8bak9iılerde mıldiyö
(P se udoDerono spora cube n si s\

250 ml/da 3 gün

Kornişon
(tarla)

Kabakgillerde mildiyö
(P se udope mno'pora c u ban si s)

25o rf,llda 3 9ün

Patates PatateŞ mildiyö
lph ytoDhlhora i nle stan s\

250 ml/da 3 gün

Tütün
(fidelik)

Tütün fidelerinde çökerten
|Pylhium spp ')

7,5 ml/m'
(3-4 ı su ile)

3 gün

Domates
(sera)

Maldiyö
(phvlophthon inlo sta ns\

250 ml/100 lsU 3 9ün

sebz€ fid9|arinde çök€rten ve
kök çOruklüğü
(Pyıhium sp., Fusarium spq,\

750 ml/da

B|TKI KoRuMA üRüNüNüN UYGULAMAYA HAzlRLANMAsl: Tavsiye dozu
üzerinden hesaplanan bitkı koruma ürünLj önce ayrl bir kapta bir miktar su ile kanştlrlİr,
Uygulama makaneŞinin deposu yarlya kadar su ile doldurulur. Makinenin kanştlnclsl
çallşır durumdayken kanşlm depoya ilave edilir Karlştl.maya devam edilerek depo
suyla tamamlanlr Uygulama tamamlanıncaya kada. kanştlrma işlemine dovam edilir.
Hazlrlanan kanşlml aynl gün içinde kullanlnlz Tohum uygu|amasl içln: Tohum
uygulama iştemi döner uygUlama badonu veya tohuma püskü.tme prensibi i|e çallşan
tohum uygulama makinesi ale yapllabilir uygln okipman bulunmamasl durumunda,
tohumlar düz bar zomin 0zerine yayllarak homoJen ba. kaplama sağlanacak şekiıde
uygulama yaplll. llaçlanmış tohum ewelce yapılmlş mibzer ayannl
değiştirebileceğinden ekamden önce ilaçll tohum ile mibzer ayarlnln tekral yapllması
tavsiye edilir. Kullandlktan sonra uy9ulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

KAL|BRASYoN: Uygulama önc€sinde uygulama makinesinin kalibra3yonu
yapılmalldlr, Uygulamalarda iyi bir kaplama sağıayacak şekildo beli.li alana verilecok
karlşlm mlktan iyi ayarlanmaİdlr, Uygulamalar gOnOn serin saatlerinde rüzgarslz veya
az rüzgarll hava koşullar|nda yapılmalüdl..

lLAÇLAMA n]!AK|NEslNlN TEMlzllĞl: Uygulaman!n tamamlanmaslndan h9men
sonra ilaçlama makingsinin deposunu güVanli blr şekllde boşaltünlz. D€poya temiz 5u
doldurdukten sonra kanştıncıyl ve puskürtme sistemini çalıştlrarak tüm
ylkanmaslnı sağlayınız, Ylkama iş|emini su kaynaklarlnın yak|nlnda y avla]lz.
Yükama suyunu ve atlklarl su kaynaklanna boşaltmaylnlz

(

HEKTAş T|CARET T.A.ş.

oPEN@ 72 sL

Net Miktan (kg veya |t)

Brüt ağ|rllk (kg)
Azami p€rakende satlş fiat|: Baskl

lçlNDEKlLER:
Propamocarb-Hcl

zARARLlLlK |şARETLERl:

UYAR| KELlMEsl: DlKKAT

ZARARLlLlK lFADELERl (H):

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarlna yol açar.

öNLEM lFADELERI (P):
P273 Çevreye Verilmesinden kaçlnln,
P28o Koruyucu eldiVen/koruyucu klyafeugöz
koruyucu/yüz koruyucu kullanln,
Pso1 lçeriği/kabl ilgili yönetmelikıer
doğrultusunda bertaraf edin.
EuH4o1 lnsan sağl|ğ|na ve çevreye yönelik
riskleri önlemek için, kullanma talimatlarlna
uyun.

(

ffi
suda Çözünen Konsanke (sL)

Grup F4,2a Fungisit (Mantar ilacl)

722 g/l Propamocarb-Hcl

Önco €tlkotl okuyunuz.
Evdg kullanmayınlz.
Çotuk|ardan, glda vo hayvan yoml€r|ndgn uzak tutunuz.
Bltkl koİuma oronlorinin uygulanmasl 3lraslnda hiçblr şey yomoyinlz,
lçmoylnlz, 3lgara kullanmaylnE
Bltkl koruma oİOnü uyoulanmlş sahaya 1 gün lnsan v9 hayvan
9okmaylnE.
lnsan ve çevre sağhğı ozo.ino rlsklori önlgm9k içln tavglyg odlldlğl
şoklldo ve tavslyo odll9n dozda kullan|nız.
TAvslYE EDlLEN ÜRÜNLERlN ol§lNoA KULLANlLMASI
KEslNLlKLE YAsAXTlR,
Kullanllan bltkl koruma 0r0n0 boş ambalailnln dö.tte birlne kada.
tomlz gu koyarak lyiç6 çalkalaylnE. Çalkalama guyunu uygulama
tanklna boşaltınlz. Bu lşleml uç koz tokrarlaylnlz.

zEHlRLENME BELlRTlLERl:
Baş ağrlsl, baş dönm€si, halsizlik, göz kararmasl, ateş görulobilir,

lLK YARD|ıvı öNLE LER|:
Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açlkken bol 5u ile ylkayln Göz
doktoruna başvurun,
cllt: Temas halind€ olbiselerini çlkafin. Bitki koruma orünü değ€n vücut
klslmla.lnl bol su ile ylkayın. Doktora başvurulmal|dlr.
Yutma: Eğgr hasta şuurlu ve uyantk ise tuzlu su ilo hastayı kusturunuz.

Doktora başvurun. Bilinci kapalı hastaya ağlzdan bir şey verilmoz ve
kusturulmaz,
soluma: Etkilgnen kişi temiz havaya taşlnmaİdlr Nefes a|amıyorsa suni
tenoffos yaptlrln, Gelekiyorsa oksijen ve.in Derhaldoktora başvurulmalıdlr.

ANTlDoTu ve TEDAV|sl:
Bithi koruma ufunu cholınosto.as'l önleyecek kadar çok yutuImuş ise
antidot olarak ATRoP|N SÜLFAT kullanıllr. Ürün az miktarda allnmlş ise

semptomatak tedavi uyguıanmasl yeter|idi.

ARET T.A.Ş.'nin tescilli markasldlr.

ıilıİ.sİl [i ''

. 27 kü ıüı1 ü,,{

,
a

ü,, .i} Rl,V,]

i,
c, . .

İ,

^. ınsrin-ÇAXlR ARlCAN
"tV:tr;;t»"^

UZEM (Ulusalzehir osnlşma Me.kgzl) Tcli 114


