
KULLANlLACAĞl BiTKi VE ZARARL| oRGAN|ZMALAR

zararlı organizma AdI uygulama Dozu
son uygulama
ile hasat
arasındaki
sürc

Bağ' KUrşuni kof
(Botrytis cina/Ea)

100 ml/100 L sU 21 gun

Domates sebzelerde Kurşuni küf
(Botrytis cinerea\

125 ml/100 L su 3 9ün

Elma Karaleke
(ventruia inaequalis|

50 ml/l00 L su 14 gün

Biber
(sera)

sebzelerde Kurşunikof
(Boırytis cinar€a'

125 ml/l00 L sU 3 gün

'Tüketlm amaçll bağ yap.ağ| haaadI yap|lacak bağ alanlannda kullanIlmaz.

glTKl KoRUMA üRONüNüN UYGULAuAYA HAzlRLANMAsl:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayn bir kapta bir miktar su ile
karlştlnIlr, Uygu|ama makinesinin deposu yarlya kadar su ile doldurulur- Makinenin
kanşt|llclsl çahşlr du.umdayken karlşlm depoya ilave edillr. Kaılştlrmaya devam edilerek
depo suyla tamamlanlr. Uygulama tamamlanıncaya kadal kanşt|rma işlemine dgvam edilir.
Hazlrlanan bitki koruma ğrünOnü aynl gün iginde kullanInlz,

XAL|BRAsYoN:
Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapllmalldlr. Uygulamalarda iyi
bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışlm miktarl ayarlanmalıdlr.
Uygulamalar 9ünün serin saatlerinde dzgarslz veya az rüzgarh hava koşullannda
yapllmalıdIr.

lLAçLAtuA MAKlNEslNlN TEMlzl-lĞl:
UygUlamanln tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin depoŞunu gOVenlı bir

şekilde boşaltln|z. Depoya temiz su doldurduktan sonra kanştlrlclyl ve püskürtme sistemini
çallştlrarak tlım parçaIann ylkanma§tn| Şağlaylnlz. Y|kama işIemini su kaynaklannIn
yaklnlnda yapmayınüz. Yükama §uyunu ve atlkları su kaynaklanna boşaltmayınlz

ffi lİ[["]fi}#ıH[iİt
RHYTHM@ sc
süspansiyon konsantre (sc)

Ngt Miktan (kg v€ya lt)
Brüt ağlrllk (kg)
Azamı perak€ndo sat|ş flatl: Baskı

lçlNDEKlLER:
Pyrimethanjl

zARARLlLlK lşARETLERl:

uYARl KEL|MEsi: DlKKAT

ZARARL|uK lFADELER| (H):
H4l1 sucul ortamda uzun sO.e kallcı. toksik etki

öNLEM lFADELER| (P):
P273 Çevreye verilmesinden kaçlnln.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafeugöz
koruyucu/y!)z koruyucu kullanIn.
P50,1 lçeriği/kabl ilgili yönetmelikler doğrultusunda
berlaraf edin,
EIJH401 lnsan sağllğ|na Ve çevreye yönelik
riskleri önlemek için, kullanma talimatlanna uyun,

p.NAY/,

Grup D1]9 Fun9isit (Mantar ilacl)

300 grL Pyrimothanİl

Önco gtlketi okuyunuz,
Evde kullanmaylnE.
Çocuklardan, glda ve hayvan y9mle.lndan uzak tutunuz.
Bıtki koruma ürOnünun uygulanmasl §lraslnda hlçblr şey ygmgylniz,
lçmeyinlz, sigara kullanmaylnIz.
Bltki koruma ürOnü uygulanm|ş sahaya 12 saat süre ilğ lnsan v9
hayvan aokmaylnlz.
ln§an v9 çevre sağllğl 0zeİin6 rlsklorl önlomok lçln tavsiye edildlğl
şokİldo ve tav3lyo edilon dozda kullanln|z.
iAVslYE EDiLEN üRüNLERlN DlşlNDA KULLANlLMAsl KEsiNLlKLE
YAsAKTlR.
Ku|!anIlan bitki ko.uma ürunü boş ambalal|nln dörtte b|rlno kadar
tomiz gu koyarak lylc6 çalkalaylnlz. Çalkalama suyunu uygulama
tanklna bogaltnz, Bu işleml 0ç kez t9k.arlaylnlz.

ZEH|RLENME gELlRTlLERl : Deri ve mukozoyu tahriş ede.. Baş ağnsl,
halsizlik, ishal, metahomoglobinaya bağll cyono§is'e neden olabilir.

lLK YARD|M ÖNLEMLER|: Bitki koruma urunü ile bulaşık elbiseleri derhal

çlkannIz, hastayl ilaçll alandan uzaklaştlnnlz.
Dedtemasl hallndo: Ilaçla temas ed9n k|slmlan su Ve sabun ile yıkaylnlz.
Göze tomas halindo: Göz kapaklan açlk olarak, tgmiz akan su alt|nda €n
az 15 dakika yıkaylnız,Belirtilerin devam etmesi halinde dokto.a başvurunuz.
yutulmagl halınde: Hasta kendinde ise kusturunuz,suni tenefüs
yaptlnnlz.Belirti|€rin d€vam etmesi halinde derhaldoktora başvurunuz. llacün
etikelinl veya ambalajlnl doktora gösteriniz.
Solunmasl hallnd6: H8stayl temiz havaya çlkartlnlz. B9lirtilerin devam
etmesi halinde d9rhal doktofa başvurunuz.

ANTlooTU VE TEDAVlsl : spesifik bir antidotu yoktur. semptomatik
tedavi Uygulayınız. Hastaya oksijen Veriniz. Askorbik asit veya methylene
blue kullanınız.

@ TAKiMSAN TAR|M Kl Yll VE T|CARET A.ş.,N|N TEsciLLl
MARKAsIDlR.
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BiTKl KoRUMA üRüNüNüN KuLLANMA ŞEKLi:

Bağda kurşuni küf:
Akdeniz, lç Anadolu, Karadeniz ve Gün€ydoğu Anadolu Bölgeİerindei
1.uygulama: Tanelerin olgunluk başlanglclnda,
2. ve diğer uygulamalar: Kullanllan ürünün etki süresi dikkate allnarak (10-15 g0n ara ile)
yapllmaİdlr. son uygu|ama ile hasat araslnda geçmesigereken sOreye dikkat edilmelidir.

Ege, Marmara ve ooğu Anadolu Bölgelerinde:
1.uygulama: Çiçeklenmeden hemen önce,
2.uygulama: Kapall salkım döneminde,
3. ve diğer uygulamalar: son uygulama ile hasat araslnda geçmesi gereken süreye dikkat
edilmelidir.

ffi ]İ[,İ"İfi}#El[[iiİt
RHYTHM@ sc
sü§pansiyon konsanke (sc)

KULLANIRXEN VE OEPOLARKEN DIKKAT
EOlLECEK HUSUSLAR
. Bitki koruma ürünO kanşlmlnln tamamln|

tarlaya pü9kürtünüz,
. R0zgarlı havada uygulama yapmaylnlz.
. Bekleme süresine uyunuz,
. Anlara zehirlidir, çiçeklenme zamanl

kuIlanmaylnlz.
. Baıklara zehirıidir. Yer altl ve yer üstü

sulanna bulaştlamayInlz.

OEPOLAMA OURİJMU :

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal
ambalajlnda açllmadan depolandlğlnda 4 ytl süre
ile bitki koruma 0rünOnün fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özelİiklerinde hoşgörü (tolerans) slnlrlarl
dlşlnda bir değişiklik olmaz.

F|RMA BEYAN| :

orijinal ambalajlaında sahlmak kaydı ile,
imalatçllar bitka koluma 0rOnOnün kalit6sini garanti
ederle.. lmalatç|lar bitki koruma 0rününün hatall
depolanması veya hatal| tatbiki veya tavsiyelere
uymadaki eksiklik netice§inde Vaki olacak zarar
için sorumluluk kabul etmezler.

RuHSAT sAHlBl FlRMA:
TAK|MSAN TAR|M KlMYA SANAY|
VE T|CARET A.Ş.
Gebze osB Mahalle§i 700, sk. Noi 71,1/1
414oo Gebze / KocAELl
re| 0262 751 1412
Fax: 0262 751 37 30

üRETlcl FlRırA:
HEKTAŞ T|CARET T,A,Ş,
Gebze osB Mahallesa 700. sk, No: 71111
41400 Gebze / KocAELl
Tel: 0262 751 'l4 12
Fax 0262 751 14 22

ANAl/,

Grup o,1:9 Fungisit (Mantar iIacl)

300 g/L Pyrimethanil

oomate9te kurşuni küf:
Uygulamaya çev.ede ilk hastaIık belirtileri göüldüğünde Veya bitkiler çaçeklenme
devresinde iken başlanmal|dır, Uygulamalafa 10 gün arayla hastalığln seyrine göre devam
edilir- Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şeki|de yapllmalldlr.

Bib9İ (sera} kuışuni küf:
Uygulamaya ç9vrede ilk hastallk belidileri göruldüğünd€ başlanmahdır, Uygulamalar 10
90n arayla yapllmalldlr. Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapllmal|dlr.

Elma karaloko3ı:
1. Uygulama: Çiçek gözleri kabard|ğlnda (dal slracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. Uygulama; Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayn ayn görüldüğünde)
3. Uygulama: Çi9ek taç yapraklan %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullaınln hastallğln ilerlemesi için uygun olduğu
durumlarda kullanllan urünle.in etki soreleri dikkate allnarak (10-14 gün ara ale) ile
uygulanmalldlr.

DlRENç iLE lLG|Ll BlLGl:
Rhythm@ sc adll bitki koruma ürüno, etki mekanizmaslna göre Grup D1|9 olarak
sInlflandlrllmlş bir fun9isittir. Aynl etki mekanizmasına sahip bitki koruma urunlerinin
tekrarlayan uygUlamalarl, direnç gelişimini teşvik etmektgdir. Bu nedenle, da.enç gelişimini
geciktirmek için Rhythmo sc'nin aynl 0retim sezonu iç€risinde önerilen toplam uygulama
saylsınl aşmsylnız. Uygulamanln tekranmasl gerektiği durumlarda ase, farkll etki
mekanizmasIna sahip (Grup D1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmaslna özen
gösteriniz,

KAR|şAB|LlRLlK DuRUiılu: Rhythm Sc alomiyum içeren ilaçlarla karlştlrl|arak
kullanIlmaz, BOyOk miktarda kanşlm yapmadan önce ön karlşlm denemelerinin yapllmas|
tavsiye edilir.
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