
HEKTAş TiCARET T.A.ş.

AXXEss@

Net Miktan (kg veya lt)

Brut ağlrlık (kg)
Azami perakende satlş fiat|: Bask|

lçlNoEKlLER:
prochloraz
Aromatik hidrokarbon

zARARLlLlK lşARETLERi:

DlKKAT

ZARARLlLlK lFADELER| (H):
H226 Alevlenir slVl Ve buhar
H302 Yutulmasl halinde zararlldlr.
H315 cilt tahrişine yol açar.
H332 solunmasl halinde zararlldlr,
H410 Sucul ortamda uzun süre kalIcı, çok toksik etki

öNLEM lFADELERl (P):
P2,1o lsldan/klVllclmdan/alevden/sIcak yüzeylerden uzak
tutun. - sigara ıçilmez.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz vey€
sigara içmeyin.
P273 Çevreye verilmesinden kaçlnln,
P280 Koruyucu eIdiVen/koruyucu kıyafevgöz koruyucu/yOz
koruyucu kulıanln.
Pso1 lçerıği/kabl ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf
edin.
EUH4o1 lnsan sağllğlna ve çevreye yönelik riskleriönlemek
için, kullanma talimatlarlna uyun.
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KULLANlLAcAĞl B|TKi VE zARARLı oRGANizMALAR

BlTKl KoRUMA üRüNüNüN UYGuLAMAYA HAzlRLANMAsl:
Tavsiye dozu uzerinden hesapıanan bitki koruma ürünü önce ayn bir kapta bır miktar
su ile karlştlrllır, Uygulama makinesinin depo§u yarlya kadar §u ile dolduru|ur,
Makinenin karıştıncısı çallşlr durumdayken karlşlm depoya ilave edilir. Karlştlrmaya
devam edilerek depo sUy|a tamamlanlr. uygulama tamamlanIncaya kadar karlştlıma
işlemine devam edilir. Hazlrlanan bitkikoruma ürününü aynl gün içinde kullanInlz,

KALiBRAsYoN:
Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapllmalldlr. Uygulamala.da
iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek kanşlm miktan iyi
ayar|anmalldlr, Uygulama|ar günün serin §aatlerinde rüzgalslz veya az lizga hava
koşullannda yapIlmalldır.

ILAçLAMA MAKlNEslNlN TEMlzLlĞl:
Uygulamanln tamamlanmaslndan hemen sonra ilaçlama makinssinin deposunU
güvenli bir şekilde boşalt|nlz, Depoya temiz su doldurduktan sonra karlştlntlyl ve
p0Şkürtme §isteminj çallştlrarak t0m parçalarln ylkanmasInl sağlay|n|z. Y|kama
işlemini su kaynaklarlnln yakınlnda yapmaylnlz. Yıkama suyunu ve atlklan su
kaynaklarına boşaltmaylnlz,
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KABLı" [DILIllşTiR.

EmüIsiyon Konsantre (Ec)

Grup G1,3 Fungisit (Mantar ilacl)

450 g/l Prochloraz

Önco etİketl okuyunuz,
Evdo kullanmaylnlz.
Çocuklardan, glda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki ko.uma ürünlgrinin uygulanmasl slraslnda hiçbir ş€y
yemeylniz, içmeylnlz, siga.a kuIlanmaylnlz
Bitkı koruma lirünü uygulanmlş sahaya ansan vo hayvan
giİmoslnde stnlrlama yoİtur.
lnsan ve ç6vre 3ağ|lğl üzerine risklgrl önlemek içln tavslye
edildiği şokllde vğ tavsly9 edİlon dozda ku!lanlnız.
TAVSlYE EDlLEN URUNLERlN DlşlNDA KuLLANlLMAsl
KEsiNLiKLE YAsAKTlR.
Kullanllan bitki koruma 0rünü boş ambalalIn|n dörtte blrine kadar
temi2 su koya.ak lyice çalkalayln|z. Çalkalama şuyunu uygulama
tanklna boşaltlnlz. Bu işlemİ 0ç kez tekrarlaylnlz

zEHlRLENtı/ıE BEL|RT|LER|: Baş ağnsl, baş dönmesi, halsizlik,9öz
kara.masl, ateşe neden olabilir.

lLK YARD|M öNLEMLERl:
Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açlkken bol su ate ylkayln.
Ge.ekirse derhal doktora başvurun.
cllt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. llaç değen vücut klsımlaflnl
bol su ve sabun ile ylkayln, Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabllan
çlkarlp, tecrit edin. ciltte küçük bulaşma olmuşsa diğer kls|mlara
bulaşmaslnı engelIeyin.
Yutma: Kusturmaya çallşmay|n. Bilinci kapall hastaya kesinlikle
ağlzdan bir şey verllmez Ve kusturulmaz, Tlbbi yardtm sağlayln ve ilaç
ambalajlnl birlikte götürün.
soluma: Temiz havaya çıkln. solunum durmuş ise suni teneffüs
yaptlnn. solunum zorluğu Varsa oksÜen verin. zehir danlşma merkezi
veya doktoru aİayln.

bir antidotu yoktur, Hastaya
idir

'nln tescllli markasıdır.

Bitki AdI zararll organizma Adl uyqulama
Dozu

son Uygulama ile
Hasat Araslndaki

süre
Tahtl|arda fide yanIkllğl, kök Ve
kök boğazı çurüklüğ0
(Fusalium spp.,
Bipolais gorokiniana,
Rhizoctonia spp.,
Pseudocorcosporella
herpotrbhoidos)

100 muda 35 gün

Tahllküllemesi
( E rvsi Dh o q ra m i n i s L9o. horde l

100 muda 35 gün

Buğday septorya yaprak lekesi
(Saptoid triıicl)

100 ml/da 35 gün

Çeltik Çe|tik yanlkllğl
(Pyricularia oryzae\

100 muda 35 gün

Kültür
mantarlarl

Kultür mantannda örümcek ağl
(c l ddobotry u m de nd ro ide sl

1 ,25 ralllm2 10 gün
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Arpada tahll küllemesi: Külleme hastallğının belirtileri uygun koşullarda her yıl
görülebilir_ Bu nedenle iklim koşullan dikkate a|lnarak hastalüğln seyri izlenmeıi,
hastal|ğ|n bitkinin üst taraflna doğru iledediği durumlarda üst yapraklann özelIikle
bayrak yaprağ|nIn hastallkla bulaşmaslnl en9ellemek amaclyla yeşil aksam
uygulamaslna başlanmaıldlr,

(
BiTKi KoRUMA üRüNüNüN KuLLANMA ŞEKLi:
Buğday ve arpada fide yanlkl|ğl, kök ve kök boğazl çürüklüğo: Hastallk ilk
görüldüğünde uygulama yapllmal|dlr, Uygulama kardeşlenme ile tepe yaprağl
araslndaki devrede koruyucu olarak yaplımalldır,

KULLANlRKEN VE DEPoLANlRKEN DiKKAT EoiLECEK
HUsUsLAR:. Aılarazehirlidir, çiçeklenmedönemindekullanmaylnlz.. Balıklara zehirlidir, yer altl Ve yer üstü sulaİına

buİaşhrmaylnlz.. Boşalan ambalajlan başka amaçlar için kesinlikle
kullanmaylnIz,

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajlnda açllmadan
depolandlğlnda 4 yll süre ile bitki koruma ürünunun fiziksel,
kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sInlr|arl
dlş.nda değişiklik olmaz.

RuHSAT sAHiBi VE ÜRET|cl FlRMA:
HEKTAŞ TlcARET T.A.Ş.
Gebze osB Mahaılesi 700. sk. Noi 711i 1

Gebze / KocAELl
rel 0262 751 14 12
Fax.0262 751 14 22

HEKTAş TicARET T.A.ş.

AxXEsS@
Emülsiyon Konsantre (Ec)

G rup G1,3 Fungisit (Mantar ilacl)Buğdayda septorya yaprak ıekesi: lklim koşullarl hastallğın gelişmesine uygun
gidiyorsa Ve epidemik bir durum olasllığl Varsa yeşil aksam uygulaması yapllır,
Ha§talIk belirtileri ilk görüld(]ğünde uyguİamalara başlanlr. Genel olalak uygulama için
en iyi zaman bayrak yaprağlnln tamamen açl|dlğl kln döneminin sonu veya başak 456 611 p166116;52
çlklşl öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst klslmlarlna doğru t|rmanan bir enfeksiyon
için bayrak yaprağlnIn çlkmasl beklenmemelidil. Aynl şekilde, tarla bulaşlksa ve
başaklanma döneminde yağlşlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu
olabileceğinden uygulamaya gerek duyulabilir.

Çeltikte çeltik yanlkllğl: Hastallk belirtileri bölgede görülür görülmez Veya hava
koşullarl hastallk gelişmesine uygun şek'lde gidiyorsa, hemen uyguIama
başlatllmalldlr. Gerekirse hava koşulla.lna bağll olarak 15-20 gün arayla ikincl Veya
üçüncü uygulama yapllmalldlr. Ürünün tavsiye edilen dozuna göre hazlrlanan ilaçll su,
yaprak Ve saplarln yüzeyi ilaçll su ale lslanacak şekilde kaplama olarak tarlaya
uygulanlr.

FlRMA BEYANt: orijinal ambalajlaründa satülmak kaydl ile
imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. lmalatçllar
ürünlerinin hatall depolanmasl Veya hatall tatbiki Veya tavsiyeıere
uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk
kabuletmezler.

Kultür manta.laflnda ör0mcek ağl: Axxess" koruyucu özeIliği olan bir bitki koruma
ür0nü olduğundan torbalar üzerine örtü toprağlnln örtme işleminden hemen sonra
yüzey uygulamasl şeklinde kullanılmalldlr, 1.flaş §onunda tek-al bil yüzey uygulamasl
yapllmalldır. 20 gün ara ile 2 uygulama yapllmalldlr. Uygularken tüm toprak yüzeyinin
iyice lslatllmasına dikkat edilmelidir.

DlRENç lLE İLGiLi BiLGl:
Axxesso adll bitki koruma ü.ünü, etki mekanjzmaslna göre Grup G1,3 olarak
slnlflandInlmış bir fungisittir, Aynl etki mekanizmaslna sahip bitki koruma ğrünıerinin
tekrarlayan uygulamalarl, direnç gelişimini teşvik etmektedır. Bu nedenle, direnç
gelişimjni geciktirmek için Axxess@'in aynl üretim sezonu içerisinde önerilen toplam
uygulama saylsını aşmaylnlz. Uygulamanln tekrarlanmasl gerektiği durumlarda ase,
farkll etki mekanizmaslna sahip (Grup G1,3 harici) bitki koruma ürünlerinin
kullanllmaslna özen gösteriniz.

KARlşABlLlRLlK DuRUMU:
Uygulama için çok miktarda karlşım yapmadan önce ön karlşlm denemelerinin
yapllmas! tavsiye edilir.
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