
İmal Tariha:
son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarasl:
Ruhsat Tarih ve Numarasl: t j,ot ,1o'Lı [?-. b
BiTKi KoRuMA üRüNüNüN KuLLANILAGAĞI BiTXi vE ZARARLI oRGA]ıiz],lALAR:

Bitki Adl zararll organizma AdI lJygulama Dozu son uygulama ile Hasat
ArasInd.ki sü.e

Buğd.y Tahll küllemesl
(Elvslphe qramlnl'\

100 ml/da 42 9ün

san pas
(Pucclnla ğrliformlt)
septorya yaprak lekesl
(gDtorla Hğdl

BiTKİ KoRuğA üRüNüıüütü uYGul_AılAYA HAZıRLANMASI:
Tavslye dozu üzerinden hesaplanan blRı koruma ürünü önce aya blr kapta blr mlktar su lle kanştnhr.
uyguıama maklnesinln deposu yanya kadar 5u lle doldurulur. Maklnenin kanştlncı§ çalşr durumdayken
kanş|m depoya ilave edlllr. Kanşt|rmaya devam edilerek depo suyla tamamlanlr, uygulama tamamlanlncaya
kadal kanştlrma |şlemlne devam edlllr. Hazlrlanan bltki koruma ürününü aynl 9ün içlnde kullan|nlz.

ffi nrrrAş TİcARET T.A.ş.

HEıffAş ADoNİs@

Net ı4iktan:
Azami Perakende satlş Fiyah:

İçiIıDEKiLER:
prothloconazole

Azoxystrobin

zARARuuK İşARErLERi:

DIKKAT

xııİııısYoıı:
lJygulama önce§lnde lladama maklneslnln kallbrasyonu yapllmakdlr. Uygulamalarda lyl blr kaplama
sağlayacak 9ekllde kanşüm mlktan ayarlanmaldlr. uygulamalar günün senn saatlerinde aozgarız Veya az
rüz9adl hava koşullannda yap maİdr.

Süspansiyon Konsantre (sc)

Grubu G1,3 C3,11 Funqisit (Mantar ilacl)

ı25 g/ı Prothıoconazoıe + 90 gll Azorystİobin

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmaylnE.
Çoclk|ardan, gda Ve hayvan yemlerinden uzak fufunuz.
8itki koruma ürününün uygulanmag slragnda hiçbir şey yemeyiniz,
içmeyinlz. sigara kullanmaylnz.
Bitki koruma ürünü uygulanm§ sahaya 1 9ün insan ve hawan
sokmaylnP.
insan ve çvre sağİğı üzerine risklerl önlemek içln tavsiye edlldiğl

şekilde ve tavsiye.edilen dozda ku|lanlnz.
TAVSIYE EDILEN URUİ{LERIN DIŞINDA
KuLLAı{ILMASı xesiırı-ixı-r yısAKTIR.
Kullan|lan bitki koruma ürünü boş ambalaİnln döfüe birine kadar temiz
su koyarak iyice çalkaIaylnz. Çalkalama suyunu uygulama tanktna
boşaltlnE. Bu iş|emi üç kez tekrarlayın|z.

zEHiRLEi|ırE BELiRTiLERi:
Genel zehirlenme belirtilerl görüleblllr

iLrYARDI öIüLEıiLERİ|
Gö2 il€ tgmiind.: Temas hallnde ı5-20 dakika göz açıkken bol su lle yıkayın.
ooktora başluİr,lmalldlr.
clıt ll. t maslndı: Temas hallnde elbls€lennl çlkann. Bltkl koruma ürünü değmiş
vücıJt klslmlannl 15-20 daklka bol 5u ve sabun lle ylkayn. Doktora başvurulmaldlr.
so|unmaaı halind€: Etkllenen klşl temlz havaya ta9nmaldlr. Gerekll görülmesı
halinde sunl teneffüs yaptlrln, Doktora başaurulmaldlİ.
Yutulmal hlllndg: 

^ğlz 
bol suyla yıkanmaİ ve doktora başaurulmahdır. DoRor

İaraflndan söylenmedlkçe kusturulmamahdll. Blllncl kapalı hastaya keslnlikle
ağEdan blr şey verlımez Ve kusturulmaz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:
Özel bir antidotu yoktur. semptomatlk tedavi uygulanlr

zARARuuK iFADELfRİ:
H41o suculortamda uzun süre kalıcı, çok tokslk etki.

öıırEı| İFADELERi:
P273 Çevreye veri|meslnden kagnın.
P280 Koruyucu eldlven/koruyucu kryafevgöz korıJyucu/yüz
koruyucu kullanın.
P39ı Dökğntiileri toplayn.
Psoı içerlğrkah ll9lll yönetınelikler doğrulfusunda bertaraf edln.
EU1-1401 insan sağığ|na ve çevreye yönellk nskleri önlemek lçin,
kullanma tallmatlanna uyun.

ı(ulJ.Aı|tRl(Eİ{ vE DEPoLARKEıı DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLARİ
. Anlara zehlrlldlr. çiçek]enme zamanl kul|anmayinız.
. gaıklard zehlrlld|f. Yelalt ve ye.ijstü sulanna bulaştrmaylnE.

Dıkİat Kul|anmadan önce lylce ça|kalaylnEI

4r4oo Gebze / KocAEü
Tel: 0262 75ı ı4 ı2
Fax: 0767 7sl 14 22

İLAç|-Aıl^ ılAriııEsixiıı İEİ.ii2üĞİ:
uygulaman|n tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makineslnın deposunu güvenll blr şekllde boşaltlnz.
Depoya temiz su doldurduktan sonra kanştınoyl ve püskürtme slstem|nl çaışt]rarak tüm parcalann
ylkanmaslni sağlaynE. Ylkama lşleminl sıü kaynaklannln yakln|nda yapmayınE. Ylkama suyunu ve atlklan su
kaynaklanna boşaltmayln|z.

BiTxi xoRuMA üRüNütüüıı xuLLAııılA şEKLiI
Buğd.yda tahll klıllemeri: Hastalüln llk püstülıen görüldüğü zaman ılygulamaya başlanmaİdtr, Gerekll
görüldüğü hallerde 28 9ün ara lle lkIncl bir uygu|ama yapllmahdlr.

Buğdayda san p.s| Hastahk bellrtllen (püstüller) görüldüğünde uygulamalara başlanmalldlr. Pas
etmen|erlne kar9 yeşll aksam uygu|aması yaplllr. Yapraklann ve sapln yüzeyl karışm lle kaplanacak şekllde
uygulama yap||maıdtr. Koşullar hastaİğln gellşlm| lçan uygun seyrederse bltİl koruma ıjrününün etkl süresl
de dlkkate aİnarak lklncl ı.Jygulama yapftblllr, Hasada blr ay kala bltki ol9unl.şma dönemine glrdlğlnden
doIay uygulama yapımamalıd|r.

Buğdayda s€ptorya yapİak |ek€sii ikllm koşulları hastalğ|n gellşlrnlne uygun gldlyorsa ve epldemik blr
durum olaslhğ| varsa yeşll aksam uygulaması yaplllr. Hastaİk b€llrtllerı llk görüldüğünde uygulamalara
başlan|r. Genel olarak Uyguıama lçln en lyi zaman bayrak yaprağlnın tamamen açlldığı kln dönemlnln sonu
veya başak 9kş öncesldlr. Erlen dönemde bİtklnln üst k§lmlarlna doğru tı.manan bar enfekslyon lçln bayrak
yaprağlnln 9kma9 beklenmemelidlr. Aynl şekilde, tada bula9ksa ve başaklanma döneminde yağışh havalar
devam edlyorsa ekonomık zarar söz konusu olablleceğlnden uygulamaya gerek duyulablllr. Gerekll 9örüldüğü
hallerde 21-28 gün ara lle lkIncl bir uygulama yapllmakdlr.

DEpoLAılA DuRUıiu:
Normal (serin ve kuru) sa.tlarda ori.Jlnal ambalajlnda aç|lmadan
depolandlğlnda 2 yıl süre lle bitkj koruma ürününün lizll§el,
klmyasal ve blyolollk özelllkleİnde hoşoörü (tolerans) s|nlrlan

dışnda değlşlklIk olmaz.

FiRMA BEYA]ıIi
orl]lnal ambalallannda satllmak kaydl lle lmalatçllar blth koruma
ürünlerlnln kaliteslnl galantl ederler. imalatçılar ürünlerlnln hatah

depo|anma§ veya hataİ tatblkl veya tavs]ye|ere uymadaki eksıkllk
netıcesınde vakl olacak zarar lçln sorumluluk kabuletmezıer.

R.uHSAT sAHiBi vE üREricİ FiRMA:
HEKrAş İcARErT.A.ş.
Geb2e osB ı4ahaılesl 700. sk. No: 711/1DiREtüC İLE iLGİLi sİLGİl

HEKr^i 
^Doıüiso 

adh bltkl koluma ürünü, etki mekanlzmaslna göre Grup G1,3 vc c3,11 olarak
slnlflandlfllm§ bk funglslftlr. Aynl etkl mekanlzmaslna sahlp bitkı koruma ürünle.lnln lekrarlayan
ı]ygulamaıan, dlrenç g€llşlmhi teşvlk etmektedlr. Bu nedenle, darenç gellşlmlni geclktlrmek içln HEKTAŞ. ADoııİsoln aynı üİetim sezonu lçedsinde önerllen toplam uygulama say§ln| aşmaylnE. uygulaman|n
tekrarlanması gereklği durumlarda lse, farkll etkl mekanlzmaslna sahip (Grup G1,3 ve c3,1ı harlcl) bitkl
koruma ürünlerlnln kullanllmasına özen 9österlnlz.

_, KARIşABiLiRLİK DuRUMu:
tjygulama lçln çok mlktarda kan$m yapmadan önc€ ön kanşm denemelerlnln yapllmasü tavslye edlllr,

TAİıu \T 0[\1ıN BAK.ıM,ıĞ[

(r) sıdır.
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