
BiTKi KoRUMA üRüNüNü KuLLANMA şEKLl:

Domateste mildiyö: Çevrede domates yapraklaflnda 3-5 mm çaplnda, kahverengi
lekelefin alt yü2ünde beyaz külgibi konidi örtüs(lnün 9örülme§iyte başlanlr. Bitkinin yaprak
alt yüzlerinin Ve hef taraflna iyice uygulanmasl gerekir. Uygulamalar 7-10 gün ara ile
hastal|ğln şiddetine ve iklim koşullanna göre 3 ile 8 kez uygulanmalldlr,

Bağ mildiyö: Ilk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaştnca başlanmal|dlr, lkinciVe sonraki
uygulamalar 1. bitki koruma ürününün §üresi ve hastakğln gelişme durumu, meteorolojik
faktörler göz önOne allnarak 10-,l5 gün ara ile uygulama yaplllr,

Tütün mlldiyö: Fidelikte tohumlar çimlenip fidelerin toprak y0zeyini örtmesinden sonra,
tariada ise dikim işi bittikten sonra uygulamalara başlanmal| 14 gOn arallklarla devam
edilmelidjr, Hastal|k şiddetinin yüksek olduğu hallerde uygulama aral|ğlnln 
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indirilmesi tavsiye edilir.

Maruı mildiyö| Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir uygulama yapllmalüdlr.
Mildiyö görülürse hasta klslmlar toplanıp yok edildikten sonra birgr hafta aralarla fid€l€rin
şaşlrtllmaslna kadar uygulamalar sürdürğ|ebilir. Şaş|rt|ldIktan sonra hastalığln çevrede
görülmesi ile uygulamaya başlanmalI Ve birer hafta aralarla devam edilmelidar. Uygulama,
sulama yaplldlktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmaİdlr. Yapraklarln alt ve
üstlerinin ürün ile iyice kaplanmaslna özen gösterilmelidir.

Hlyar kabakglllord€ mlldiyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladüğ|nda veya ilk
mi|diyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanlr ve hastalığln şidd9tine göre ,!0 gun
arallklarla sürdürülür, Uygulamalafln bitkinin her taraf!n|, özellikle de yaprak altlarlnl
kaplayacak şekilde yapIlmaŞ| gerekmektedir.

Patateste mildiyö: Hastallk ç|klşl için yüksek nem gibi iklim koşullan oluştuğUnda vgya
çevrede ilk hastallk beli.tile.inin görulmesi ile ilaçlamaya başlanlr v€ hastallğ|n şiddgting
göre ,l0-12 gün arallklarla ilaçlama tekrarlanır.

D|RENÇ lLE lLGlLl BILGİ: Proguard 600 adll bitkı koruma uronü, etki mekanizmaslna
göre Grup U:33 olarak slnlflandIrllmlş bir fungisıttır. Aynı etki mekanizmaslna sahip bitki
koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamalarl, direnç 9elişimini teşvik etmektedir. BU
nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Proguard 600'0n aynl u.etim sezonu içgrisinde
önerilen toplam uygulama sayl§lnl aşmaylntz. Uygulamanln tekrarlanmasl gerektlği
durumlarda i§e, farkll etki mekanizma§lna sahap (Grup U:33 harici ) bitki koruma
ürünlerinin kullanllmaslna özen gösteriniz

XARlşABlLlRLlK DuRuMU:
Kanşabilirliğini test etmeden ve karışabilirliğina değerlendirmeden tankta karlştlrmayınlz Ve
ürünlere uygulamaylnlz. Emülsıyon Konsanke (Ec) ürünlerle ka.ışlm yaplll.ken,
PRoGUARD 600 eklemeden önce mutlaka ayrl bir kap içersinde önce emülsiyon
konsantre ürün ekl€nmeli üzerine bir miktar sU iIave edilerok karlştırılmalldlr.

ffi HEKTAş T|GARET T.A.ş

PRoGuARD@ 600
suda Çözünen Konsantre (sL)

KULLANlRKEN VE OEPOLARKEN DlKKAT
EDlLEcEK HUsusLAR:
. Bitki koruma ürünü ambalajlannl ağzl kapall

çocuklann ulaşamayacağl bir yerde
muhafaza ediniz.

. Tank karlş|m|nl tamamlamadan önce boş ilaç
kaplaınl en az üç kez bo| suyla çalkalayln|z
Ve çalkaladtğlnlz suyu sprey kanşlma ilave
ediniz. Boş ilaç ambalajıannI yakmaylnüz,
usulüne uygun olarak imha ediniz.

. Bakklarazehirlidar.sularabuıaştlrmaylnlz,

. uygulama esnaslnda koruma uyanlanna
mutlaka uyunuz,

. uygulamadan sonra elbiselerinizi çtkarlp el,
yüz ve vücudunuzu bol§u ile ylkay|nız,

. Anlara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde
kullanmayınz.

oEPoU\ilA DtlRtJMıJ:
NormaI depolama (serin ve kuru) şartlan altlnda
depolandlğlnda 4 yll süre ile ürünün fizik§el,
kimyasal Ve biyolojik özellıklerinde hoşgörü
(tolerans) slnIr]arl dlşlnda biİ değişaklik olmaz.

F|RMA BEYAN|:
orijinal ambalajlannda satülmak kaydl ile.
imalatçılar ürünle.inan kalitesini garantj ederler.
lmalatçllar ürünlerinin hatall depolanmasl veya
hatall tatbaki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik
neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk
kabuletmezle..

üRET|cl FlRMA VE üRET|M TEsısl:
Liquid Fertili§er Pty Ltd/Agrichem
2 Hovey Road, Yatala Queensland,4207
Avustralya

RuHSAT sAHlBl F|RMA:
HEKTAŞ TlCARET T.A.ş.
Gebze osB Mahallesi 700, Sk. No: 71111
414o0 Gebze / KocAELl
Tel: 0262 751 14 12
Fax: 0262751 14 22

ü.

Grup u:33 Fungisit (Mantar ilacl)

600 g/L Fosforoz Asidi
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lmat Tarihi : (Baskl veya damga ile
ay ve yll olarak)

son kullanma tariha. ( " )

Şarj No: (Damga ile)
Ruhsat tarlh ve no.su: 07.03.20075900

Kullanllacağı Bitki ve zafalh olganizmala.

Bitki AdI zararll o.ganizma Adl Uyguıama o02u

Domates
(Tarla)

Mildayö
(Phytopthord i nfo sta n s)

300 ml/100 L sU

Domates
(sera)

Mildiyö
|P h yto pt ho rd i n fe s l a n s\

300 ml/l00 L su

Bağ Mildiyö
(Plasmopara viticola)

300 ml/100 L su

Tütün ırildiyö
(Porcnospora tabacina)

300 ml/l00 L s0

Marul Mjldiyö
(Bramid lactucdo)

275 ml/l00 L su

Hlyar
(sera)

Kabakgillerde mildiyö
( Pso udope ro nos pora c u be n s i s)

275 ml/100 L su

Patates Mildiyö
(p hylopthora info stan s\

300 ml/da
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PRoGuARD@ 600
suda Çözunen Konsantre (sL)

Ngt Miktan (kg vaya lt)
BrOt ağlrlIk (kg)
Azami pgrakgnde satlş fiatl: Bask|

içlııoexlıen:
Fosforoz asidi

zARARLlLlK iŞARETLERl:

UYAR| KELlMEsl: DlKKAT

ZARARLlLlK lFADELERl (H):
H319 ciddi göz tahrişine yol açar,

öNLEM lFADELERl (P):
P264 Elleçlemeden sonra ellerinizi iyice
ylkayln.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu klyafeugöz
koruyucu/yüz koruyucu kullanln.
P305+P351+P338 GÖz lLE TEl\4Asl
HALlNDE: su ile birkaç dakika dikkallice
durulayln. Taklll Ve yapmasl kolaysa, kontak
lensleri çlkartün. DUrulamaya devam edin
P337+P313 Göz tahriş| kallcl ise: Tlbbi
yardlm/baklm alln.
P501 lçeriği/kabl ilgili yönetmeliğe göre
bertaraf edin.
EUH401 lnsan sağltğlna ve çevreye yönelik
riskleri önlemek için, kullanma talimatlarlna
uyUn

Gİup U:33 Fungisit (Mantar ilac|)

600 g/L Fosforo2 Asidi

BlTKl KoRUMA ÜRÜNONÜN uYGuLAMAYA HAzlRLANMAs|: Tav§iye dozu üzerinden
hesaplanan bitki koruma ürünü önce 8yn bir kapta bir mıktar su ile karlştlnllr, Uygulama
makineŞinin deposu yarlya kadar su ile doldurUlur. Makinenin karüştlrlcls| çalüşür
durumdayken karlşlm depoya ilave edilir. Karıştlrmaya devam edilerek depo sUyla
tamamlanlr. Uygulama tamamlanlncaya kadar karlştlrma işlemine devam edilir,
Hazlrlanan bitki koruma !rününü aynl gün içinde kullanlnlz.

KAL|BRASYoN: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapllmalıdlr.
[Jygulamalarda ayi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana Verılecek karışlm miktan ayi
ayarlanmalldlr. Uygulamalar gunun se.in saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava
koşullarlnda yapllmalIdll

lLAÇLAMA MAK|NEslNlN TEMlzllĞl: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra
ilaçlama makinesinin deposunu g0venli bir şekilde boşaltlnlz. oepoya temiz su
doldurduktan Şon.a karlştlnclyl ve püskürtme sistemini çallştlrarak tüm parçala.ln
y|kanmasünl sağlaylnlz, Ylkama işlemini su kaynaklannın yaklnında yapmayınlz. Ylkama
şuyunu ve atlklarl su kaynaklanna boşaltmay|n|z,

Önca otlkotl okuyunuz.
Evdo kullanmaylnlz.
Çocuklardan, gıda ve hawan ygmlerlnden uzak tutunuz.
Bitkl koruma ürOnOnün uygulanmagl slras|nda hlçblr ş€y yemoyiniz,
lçmeylniz, slgara kulıanmaylnlz.
Bitkl ko.uma ü.alno uygulanm|ş sahaya....gün ingan vg hayvan
şokmaylnlz.
lnsan ve çevre sağhğl 0z9.in9 rlskl6İi önlgmek lçin tawıye gdildiği
şeklldo ve tavsiy6 adilon dozda kullanlntz.
TAVSlYE EDlLEN üRüNLERlN DlŞlNDA KULLANlLMAsl KEsiNLiKLE
YAsAXT|R,
Ku|lanılan bltki koİuma ürünü bo9 ambalajlnln dörtte biİine kada.
temlz gu koyarak lyice çalkalaylnE. Çalkalama suyunu llaçlama
tanklna boşalfunlz. Bu 19lemi 0ç kez tgkrarlaylnE.

lLK YARDlt$ TEDBlRLERl:
zehjrlenme anında aşağlda belirtilen ilk yardlm tedbirlerini alln, doktor
çağ|nn, ilaç ambalaj ve etiketini bi.likte göt0rOn.
ooriyg bulaşmasl hallnd9, ilaçla bulaşlk giysileri ç|kann, bulaşlk
kl§|mlan bol su Ve sabunla ylkayınlz.
Göze bulaşmas| halindg, bakInüz önıem ifadeleri (P3o5+P351+P338.
P337+313). Derhal dokto.a başvu.unuz.
solunmasl halinde, hastayl temiz havaya çlkartlnlz.
Yutulmasl halinde , hastayl kusturmaya çal|şmay|nlz. Yüzü suyla
ylkayıp, ağzı bol su ile galkalaylnlz. Hemen tibbiyardlm isteyin

ANT|DoTU VE TEDAvlsl:
Özel bir antidotu yoklur. Belirtilere göre tedavi uygulanlr.

@ HEKTAş TlcARET T.A.ş'nin tgscilll ma.kasldlr.

UZEM (tJlusal zehir Danlşma Morkezi) Tel: l.t4
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