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EVREKA@

KULLANlRKEN VE DEPOLARKEN DlKKAT
EDlLEcEK HUsUsLAR:
. Arllara zehirlidir. çiçeklenme zamanl

kul|anmaylnlz.
. Ballkla.a zehirlidir. Yer altl ve yer üsto

sularlna bulaştıamaylnlz,
. Boş ilaç ambalajlarlnl başka gaye lçin

kullanmaylnlz.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şadlarda orijinal
ambalajlnda açllmadan depolandlğlnda 3 yıl süre
ile bjtkj koruma ürt]nunün fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) slnlrları
dışlnda değişiklik olmaz.

FlRMA BEYANl:
orijanal ambalajlar]nda satllmak kaydl ile,
imalatçlla. bitki ko.uma ürünlerinin kalitesini
garantı ederler, lmalatçllar ürünlerinin hatall
depolanmasl Veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere
uymadaki eksiklik neticesinde Vaki olaÇak zarar
için sorumluluk kgbul etmezler,
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B|TKI KoRuMA üRüNüNüN KULLANMA şEKL|:

Ş9k9rpancarl yapİak lekogl: Şekerpancan erişkin yaprakIannln %5'ınde birer
c€lcospora yaprak lekesi görüldijğünde ilk uygulamaya başlanlr. 15-20 gün
arallklarla devam edilmelidi..

Buğdayda pas hastallklarl (sarl pag, kahverğngi pas, kara pag): Hastallk
belirtileli (püstoller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalldır, Pas
etmenlerine karşl yeşil aksam lygulamasl yaplllr. Yaprak|arln ve sap|n yüzeyi
karışlm ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalldlr, Koşullar hastalığln
geıişimi için uygun seyrederse urünun etki süresi de dikkate allnarak ıklncl
uygulama yapllabilir. Ha§ada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemıne
9irdiğinden dolayı ıJygulama yapllmamalldlr.

D|RENç lLE lLGlLl BlLGl: Evroka adll bitki koruma ürunü, etki
mekanizmaslna göre Grup G1:3 olarak ŞlnlfIandlnlmlş bir fungisittir. Aynl etki
mekanizmasIna sahip bitki koruma 0rOnlerinin t9krarlayan uygulamalarl,
direnç geıişimini teşvjk etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek
için Evreka'nın aynl üretim sezonU içerisinde önerilen toplam uygulama
saylslnl aşmaylnlz, uygulamanln tekrarlanmasü gerektiği durumlarda ise, fa.kı
etki mekanizmasIna §ahip (Grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin
kullanılmaslna özen gösterlnız.

xARlşABlLlRLlK DURuMu:
Diğer bitki koruma ürünleri ile kanştlrmadan önce bir ön karışlm denemesi
yapllmasl tavsiye edilir.
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lmal Tarlhl : (Baskl veya damga ile
ay ve yll olarak)

son kullanma tarlhi. ( " )
Şa.j No: (Damga ile)
Ruhsat tarlh ve no.sui 21.03.200715914

KULLANlLAcAĞl BITK| VE ZARARL| oRGAN|ZMALAR

Bitki AdI zaraİlı organizma Adl uygulama
Dozu

HEKTAş TicARET T.A.ş.

EVREKA@
süspansiyon Konsanke (sc)

Grup

t.

Net Miktan (kg veya lt)
Brüt ağlrlIk (kg)
Azami peİakendo satlş İiat|: Baskl

içiNDEKiLER:
Flutriafol

ZARARLILlK lşARETLERİ:

DlKKAT

ZARARLILlK iFADELERi (H):
H302 Yutulması halinde zararlldlr

öHı-eıu lrıoeı-eni 1ı1:
P273 Çevreye Verilmesinden kaçlnln.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu klyafeVgöz
koruyucu/yuz koruyucu kullanln.
P501 lçeriği/kabl ilgili yönetrnelikler doğrultusunda
bertaraf edin.
EUH401 lnsan sağllğlna ve çevreye yönetik
riskleri önlemek için, kullanma talimatlar|na
uyun.

G1:3 Fungısit (Mantar lıacl)

uzEM

ffi

250 9/L Flutriafol

Önca gtlketi okuyunuz.
Evde kullanmaylnlz.
Çocuklardan, glda vo hayvan yemlgrlnden uzak tutunuz.
Bltki koruma uİününün uygu|anmasl slraslnda hiçbİrşey yemğyinlz,
lçm€ylniz. slgaİa kulıanmayInIz.
B|tki koruma 0rün0 uygulanmlş sahaya 1 gün in§an vo hayvan sokmaylnlz.
lnsan vo çevre sağhğl tızorino riskleri ön|omek içln tavsiye edlldiği şeklldg
v6 tav§lyg odilon dozda kullanlnı2.
TAVSlYE EolLEN üRüNLERiN DlşlNDA KULLANlLMAsl KEsiNLiKLE
YAsAKTlR.
Kullanllan b|tki koruma üİOnü boş ambalajlnln dörtte bl.ın9 kada. t9maz su
koyarak lyica çalkalaylnE. Çalkalama suyunu uyguıama tankna boşalfunE.
Bu işlaml üç k6z tekrarlay|nlz.

zEHlRLENME BELlRTlLERl:
Mide bulantlsı, kusma, kann ağnsı 9örülebil|r. Özel bir etki şekli yoktur. Genelde
merkeza sinir sisteminı etkiler.

lLK YARolM öNLEMLERl:
Göz: Temas h8ljnde 15-20 dakika göz açlkken bol su ile ylkayın. Dokto.a
başvurulmalldlr.
cilt: TemaŞ halinde elbiselerini çlk8rln. llaç değen vücut k|slm|annl 15-2o dakika
bol su ve sabun ile ylkayln. Doktora başvurUlmalıdlr.
Yutma: Yutulmasl durumunda derhal tlbbi yardlm sağlayln, Kusturmaya
çal.şmayln, Bilinci kapall hastaya kesinljkle ağlzdan bii şey verilmez ve
kusturulma2.
soluma: Etki|enen kjşitemiz havaya taş|nmalldl.. Derhal doktora başvurulmal|dlr.

ANTIDoTU VE TEDAvlsl: Özel bir antidotu yoktur, ı,iide muhteviyatlnln solUnum
yollanna kaçmamaslna özen göstererek mideyj ylkayınlz, so;ra simptomatik
tedavi uygulayınlz.
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Şekerpancar,

son uygulaılta
ile hasat ara_
slndakisüre

Şekerpancan yaprak lekesi
|cgrtospora batbold)

25 mllda 35 gun

t5 günBuğday pas hastallklarl
san pas
(Puccinia stiitomis)
KahVerengipas
( P ucci nia recondiıa tritic i)
Kara pas
(P,graminb tritbi)

50 ml/da
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BlTKl KoRUMA üRüNüNüN uYGULAMAYA HAZ|RLANMAS|: Tavsiye
dozu ozerinden hesaplanan bitki koruma urğnü önce ayfl bir kapta bir miktar
sU ile kanştlrlllr. Uygulama makinesinin deposu yanya iadar su ile doldurulur.
Makinenin kanşhncısı çallşır durumdayken kanşlm depoya ilave edilir.
Kanşİ.maya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama
tamamlanlncaya kadar karlştlrma işlemane devam edjlir. Haztrlan;; bitki
ko.uma ür(]n(lnü aynı g()n içinde kullanlnlz.

KAL|BRASYoN: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu
yapllmalldlr, Uygulamalarda iyi bir kapıama sağlayacak şekalde belidi jlana
verilecek kanşlm miktan iyi ayarlanmalıdlr. Uygulamalar 9ünün serin
saatlerinde ruzgarslz veya az Jzgarh hava koşullarında yapılmahdır,

lLAÇLAMA MAKlNEslNlN TEMlzLlĞl: UygulamanIn tamamlanmasından
hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunU güvenli bar şekilde boşaitln|z,
Depoya temiz su doldurduktan sonra kanşt|ntlyl ve puikürtme sistemini
çallştlrarak tum parçalann ylkanmasınI sağlaylnız. Ylkama işlemini su
kaynaklannln yaklnlnda yapmayınlz_ Y|kama suyunu ve jtıkları su
kaynaklarlna boşaltmayınlz,
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