
Biberde damlama sulama ilo uygulama: Dekara hesaplanan bitki koruma ürünü
miktan, damlama sulama ünitesi ,l0 dakika çallştınlarak, damlama sulama ile toprağa
veriIir, 1, Uygulama dikimden ,1 gOn sonra, 2.uygulama birinci uygulamadan 30 gün sonra
yaplllr-

BlTKl KoRUMA üRtJNüNüN KULLANMA şEKLI: (
süzgeçlİ kova llg uygulama: Tohumlar ekildikten hemen sonra m2'ye 3 litre karışlm
(mahl0l) gelecek şekılde süzgeçli kova veya ilaç|ama makınesi ile toprak yüzeyine
uygulama yaplllr. ffi ,.^roş ricıne( i.ı.§,
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Suda çözonen konsantre (sL)

Muzda uygulama: Dikim sonra§ı dekara 750 ml bitki koruma ürünü uygun bir yöntemle
(damlama sulama) toprağa Ve.ilir. Hastallk belirtıleri ortaya çtkttktan sonra kimyasal
mücadele etkili değildir.

Çim alanlarlnda uygulama: Dikimden sonra dekara 400 ml batki koruma ü.ünü gelecek
şekilde yeşiı aksam uygulamasl yaplllı.

DIRENÇ lLE lLGlLl BlLGl: soundo 360 sL adll bitki ko.uma ürünü, etki mekanizmasına
göre Grup A3|32 olarak sınlflandırllmlş bir fungisittiİ, Aynl etki mekanizmaslna sahip bitki
ko.uma urünl€.inin tekrarlayan uygulamalarl, direnç gelişimini teşvik etmgktedir. Bu
nedenle, direnç galışimini g€ciktirmek jçin soundo 360 Sl'nin aynl üretim sezonu
içerisinde önerilen topıam Uy9ulama saylsInı aşmaylnlz. UyguIamanın tek.adanmas!
gorektiği durumlarda ise, farkll etki mekanizmasına sahjp (Grup A3:32 harici) bitki koruma
ürunlerinin kullanllmasına özen gösteriniz.

KARlşABlLlRLlK oURuMu:
Diğer bitki koluma urünleri ile kanştlrlımadan önce ön karışlm testlerinin yaplıması
önerilir.
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360 g/L Hymoxazole
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lmalTarihi : (Baskl veya damga ile
ay ve yll olarak)

son kuııanma tarihi. ( " )
Şarj No: (Damga ile)
Ruh5at tarihi: 06.09.2006
Ruhsat numarasl: 5635

KULLANlLAcAĞl BiTXl VE ZARARL| oRGAN|ZMALAR

Bitki Adl za.a.ll organizma Adl UyguIama oozu

§Orc

Domates sebze fideıerinde çökerten ve kök
çüruklüğü
(Fu§anum spp., Pythium spp,,
Rhizoctonid soo,\

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

7 gün

Tülün Çökerton
lFusarium s99., Pythium 399.\

200 ml/100 l su
(3 lh' mahlul)

Biber
(sera)

Toprak kökenli hastalık etmenleri
(Rhizoctonid solani ,

Fusanuan sDD.)

500 ml/da
(damla sulama ile)

3 gün

Hıyar Kabakgill€rde solgunluk ve kök
çürüklüğu
(Fu§arum spp., Pythium spp l

300 ml/100 l su
(3 l/m2 mahlul)

7 gün

Koanişon Kabakgille.de solgunluk ve kök
çü.üklitğü
(Fusanum spp,, Pvthium 3o9.1

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

7 gün

Muz Fusarium solgunluğU
(Fusarium oxysDorum f.so. cubense)

750 ml/da
(damla sulama ile)

çim
alanlar!

Toprak kökenli hastalIk etmenleri
(Fusadum spp , , Blpol€rb spp. )

400 ml/da

BlTKl KoRUMA üRüNüNüN UYGULAMAYA HAzlRLANıilAsl:
Tavsiye dozu uzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayn bir kapta bir miktaa su
ile karıştlrlll.. uygulama makinesinin deposu ya.ıya kadar su ilg doldurulur. Makinenin
kanştlrıclsl çallşır durumdayken karışlm depoya ilave edilir Karıştlrmaya devam edilerek
depo suyla tamamlanlr, Uygulama tamamlanıncaya kada. karlştırma aşlemin9 devam
edilir, Hazırıanan bitkikoruma 0rünunü aynl gün iginde kullantnlz.

KALlBRASYoN:
Uygulama öncesjnd6 uygulama makinesinin kalibrasyonu y8pllmalldIr. Uygulamalarda iyı
bir kaplama sağIayacak şekild9 betirli alana ve.ilecek kanşlm miktarı ayarlanmalldır.
Uygulamalar günün §e.in saatlerinde ruzgarstz veya az (lzgarl hava koşullarlnda
yapllmalldIr. Dam|ama sisteminin kalibrasyonu: oamlama sisteminin kalibrasyonu için
baştan ve sondan 3 meme 1o dakika çallşt|nlarak debisi ölçütür sapma %l0'u
geçmemelidir. Dekara verilecek bitkikoruma ürünü içan gerekıisu miktarl belırlenir

lLAçLAMA MAK|NEslNiN TEillzLlĞl:
Uygulamanln tamamlanmaslndan hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güVenli
bir şekilde boşaltlnlz, Depoya temiz su doldurduktan sonra kanştlrtclyl ve pü§k0rtme
sastemini çallşt!rarak tüm parçalann ylkanmaslnl sağlayınlz. Yıkama işlemini su
kaynaklarlnın yaklnlnda yapmay|nlz. Ytkama suyunu Ve attklarl su kaynaklarlna
boşaltmaylnlz.
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Önco 9tlkoti okuyunuz.
Evd6 kuIlanmaylnlz.
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zEHlRLENME BELlRTILER| :

Gene! zehirtenme belirtileri görülebilir,

lLK YARolM öNLEirLERI:
blİ, İ'"rr" raı.a" 15-2o dakika göz açıkken boI su ile yıkayın,

Doktora başvurulmaiıdIr
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bir şey verilmez ve kusturulmaz,
ğolİl,İr"lİt1.1l"n"n ıışı temz havaya taşınmalıdrr. Solunumda
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başVurulmalldır.

ANT|DoTU vE TEDAV|sl: Bilinen bir antidotu yoktur, Belirtilere
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suda çözünen konsantre (sL)
soUND@ 360 sL

Net Miktan (kg veya lt)
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