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KuLLANlLAcAĞl BiTKl ve zARARLl oRGANlzMALAR

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu C2:7 Fungi3it
(illantar ilacı)

3o0 grl- Fluxapyroxad

. Önco otlkotı okuyunuz.

. Evd9 kullanmay|nE.

. Çocuklardan, glda vo hayvan yomlor|nd9n uzak tutunuz,

. ğltkı ıoruma 0ron0nün uygulanmaal alfa!|nda hiçblf toy
y9meylniz, lçmoylnlz, 3toara kullanmayınlz.

. bıtkl 
'koruma 

o.{ınaı uygulanmlş sahaya blr gün lngan vo
hayvan lokmaylnlz.

.lnjan ve çevıi aağllğı atzorlno rlsklorl önlamgk içln, tavgly9
edildiöl lokildo v9 tavg|y9 edl|on dozda kullan|n|z.

. rıvsİyİ EDiLEN üCüNLERiN DışıNDA KuLLANıLMAsı
KEsiNLiXLE YAsAKTlR.

. Kullanllan bltkI koİuma 0raın0 boş ambalal|ann|n l'.'ün9 kadar
t mlz au koyarak lylco çalkalay|nE. Çalkalama suyunu
ilaçlama tanhna boşalbnE. Bu lşloml 0ç k9z tokrarlayınE,

zEHlRLENME BELlRTlLERl
Baş ağflsl, mide bulantısı, haEizlik, gözde tahriş, ciltte alerjik

reaksiyon ale tahrişe neden olabilir.

lLK YARuii öNLEİ|LER|
zehi.lenme anInda, aşağıd8 b€lirtilon ilk yardIm tedbirlerini allnlz,

doktor çağlrın|z, bitıi koruma ürünün0n ambalaj veya etiketini

bir|ikt8 götürOnuz.
ÜrOnOn bulaşt|ğl giysileri qkarln,
solunmaa| iıallndi; Hastayı sakinleşta.in, açlk havaya çlkann,
tlbbiyaİdlm isteyin,
D€rl lla tomas odo6o; su ve sabun ilo ylkayln.
Göz ilo tomas odorso; derhal etk|lonen gözu gözkapaklgrlnı aç|k

tutarak en az 15 dakika akar su altlnda ylkayın.
Yutulma3l hallnde; dgrhal ağz| su ile çalkalayln ve ardlndan 1-2

bardak su içan, doktora başvu ruz kallnlGa ya da temas
edilarse: zehir Merke2ini

'T0kot|m amaçll bağ yap.ağl haaadl yıpll.csk bağ alan|ainda ku|lanılamaı.

FluxapyroxadI spor çiml€nmesini, çimlenm6 tüpü oluşumunu, misel gelışimini
ve spor oluşumunu engetleyerek önleyici ve tEdavi edici etki gö§tgrmektedir.
llaçlamadan hemen sonra bıtki iç9risine gi.er v9 diğer bölümlero hlzla
taşlnarak uygulamadan 2 saat sonra yağacak olan yağmu.dan etkilenmez ve
iyi bir rgzidğelkoruma sağlar.

BlTKl KoRUMA ÜRÜNüNÜN uYGULAıti|AYA HAzlRLANMAsl
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta
bir miktar suyia iyice kar|ştlnİr. llaçlama makingsanin deposu yarlya kadar su
ile doldurulur. Makinenin kanşhnc|sl çallşır durumdayken ilaçll su depoya
i|ave edilir. Kanştrmaya devam edil€rek depo suyla tamamlanır. Uygulama
tamamlanlncaya kada. karlştlrma işl€mine devam edilir. Hazlrlanan bitki
koruma ürunü aynI gün içinde kullanlnlz
Tohum uygulamaal lçin: Tohumluk patates düz bir zemin üzerine yay|llr.
1oo kg tohumluk için önerilgn orün miktan bir kova içindeki 1-2 L suya ilave
edilip iyice kanştlntarak pülvelizatöro aktanİr. Hazlrlanan kanşlm tohumluk
patat€slerin üzerine önce yansı püskürtğlerek patatesler kürekle ters yüz
edilir. sonra kalan yansl püsküftülerek uygulama tamamlan!r. Uygulamada
dikkat gdilecek husus, su miktannın tohumluğu lslatacak fakat akmayacak
miktarda olmasld|r. Uygulamadan hemen sonra ekim yap|labilgceği gibi,
tohumluklann nemi kuruduktan sonra çuvallanarak veya dökme olarak birkaç
gun beklenebilir, Uygulama, çuvallama ve dikim slraslnda lastik eIdiven
giyilm9lidir,

NotMikt8n:lLe
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IçlNDEKlLER
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zARARLlLıK lşARET|
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UYAR| KELlt Esı
Dikkat

zARARLlLlX lFADELER|
iısz Ann6 sotü ilo bğslsnen çocuklara zarar verebilir,

H4oo sudaki organizmalar için çok toksiktir,

nıiÖ Uzun 30dli etkileri ile iudaki organizmalar için 9ok toksik,

EUH2o8 Aledik reakslyona neden olabilir.

öNLEi]ü lFADELERl
iio' Güvenlikle ilgili önlEmlorin tamam! okunup anlaşllmadan

olleçlemoyin.
P26o Toz veya dumanlan solumayınız,
P263 Hamilei|ldemzirmes0resincetsma9tankaçlnln,piao Koruyucu eldiven/koruyucu klyafeygöz koruyucu/ yüz

ko.uyucu kullanln
P391 Döküntüyu bir araya toplayln-
P5o1 lçeriğiAabl usulun€ uygun bertaraf ediniz,
İÜİilol lnsaİ saglığına ve çev;eye yön€lik riskleri önlomğk için

kullanma taIimatlarlna uyun

KULLANlRKEN VE DEPOLARKEN D|KKAT ED|LECEK HUSUSLAR
. Ballklara zghİtidir, Yerah ve yer ustO §u kaynaklanna

bulaştlrmaylnIz,
. Boş ambalajtan başka amaçlarla kullanmay|nE,
. uyiuıamadin iyi sonuç alabilmak için ilgili ön€rilere mutlaka

uyunuz.

DEPoLAitA DURU U
ııormJi""ı" ve kuru) şartlarda orijinal ambala|lnda, açlhadan
a.ooi"njit,na" ı yıı sbr6 iıe ilacln iiziksel. kimyasgl ve biyolojik

ozlııiııe,inioe noşgörij (tololans) slnllla,ı dlşlnda bl, doglşühk o|maz,

FlR A BEYANI
orıiı'*i ,.urı"jı"nnaa sat|lmak kaydl ilg üronün kalitesini garanti

ederiz. Fakat' depolama ve uygulama kontroIumüz d|şında

oıorgrnorn, depolima. dozaj ve'uygulama hatalarlndan dolayl

çıka6ilecek zararlar için sorumluluk kabuI etmeyiz,
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Bitki adı zararlI organluma
adl Uygulama dozu

son uygulama
lle ha.at

ıraalndakl aOa€

Elma K6raleke
(venıuia inaoqudlis\

15 ml/ 100 L su 35 gün

Patatss Kökboğazl Nğk.ozu
v9 slyah s|ğıl
Hastahğı
(Rhizoctonid lolani)

20mll
100 kg tohum

Bağ' Küllomo
(Erysiphe necatol1

15 ml/ 100 L su 28 gün

Kaytsl Çlçek iionilyasl
lMonilinia laxa\

25 ml/ 100 L su 21 gün

Ki.az,/Vişno Çlçek Monilya8l
(Monilinia laxa\

30 ml/ 100 L sU ,l4 gOn

Şgftali Çıçok ironily98l
(Monilinia laxa'

Şeftali K0llamo
\sphaeroth€ca
Danrosa ver, porslcao)

15ml/100LsU 21 gun
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30 ml/ 100 L su 21 gün
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KAL|BRASYoN: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu
yapl|malld|r. uygul8mglarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde bglirli alana
vgrilecek kanşlm miktan iyi ayaİlanmaİdtr. Uygulamalar 9ünün sgrin
saall9rindo rozgars|z veya az rüzgarll hava koşu|lannda yaplmahdlr,

haçlama ilaİin9slnln T9miz|İğl
Uygulamanln tamamlanma9|ndan hemen sonra ilaçlama makinesinin
dgposunu güvenli bir şekilde boş8ltlnE. Depoya temiz su doldurduktan sonra
karlştlnc|yı ve püsk0rlme sist€mini çallştırarak tiim parçalann y|kanmaslnl
sağlaylnlz, Y|kama işlemini su kaynaklannIn yaklntnda yapmay|n|z. Ylkama
suyunu ve ahklar| su kaynaklarına boşaltmaylnlz.

BlTKl KoRuilA URüNüNüN XULLANI!ıA şExLl
Elma Kara|oke3l:
l. uygulama: Çiçek gözleri kaba.dlğlnda (dal s|raca§l bulunan yerlerde 3-5
gitn önce)
2. uygulama: Pombe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayn ayn
görülünce)
3. uygulama: Çıçek taç yap.aklannln o/o70-80'a dökülünce
4. ve dlğor uygulamalar ise iklim koşullannın hastaİğln ilerlemesi için uygun
olduğu durumlarda 10 gün arallklarla yapllmahdlr.
Patat*to Kökboğazl Nokrozu vo siyah sIğll Hastaİğl: slvl ilaçlama
d0zeneğine sahip selgktöİlerle de uygulama yapllabilir. ldeaı 9u miktan
tohumu iya bar şekilde kgplayan 

'akat 
akmayan miktardlr. Kalibra9yon

ygptıktan sonra gerekli miktar ürün, gerekli miktar su ile iyic€ karlştlr|ır,
llaçlama düzen€ğinin deposuna konarak uygulama yapll|r. Uygulamadan
sonra çuva|lanacak olan ilaçİ tohumun tamamen ku.umuş olduğundan emin
olunmalldlr.
Bağ k0llomosl:
l. uygu|ama: Çiçekten önÇe sürgünler 25-30 çm olduğu dönemde,
2. uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarlnIn ayr|ldlğl dönemde,
3. uyeulama: Çiçek taç yapraklarının dökoldüğ0 ve koruklann küçük saçm8
tangsi iriliğinde olduğu dönemde,
4. ve diğsr uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra tanelerin ben düşme
dönemin9 kadar 10_14 gün arallklarla devam editir.
Kayl9l, Klray'vlşno vo Ş9rtalid6 çlçek monalyaal:
l. uyoulama; Çiçeklenme başlang|clnda (Çiçeklerin %5-10'u açtığlnda)
2. uygulama: Tam çiçgklenmgde (Çiçaklerin %90-100'ü açhğ|nda)
yap!|maİdür.

Ş9ftall kollomo3İ:
1. uygulama: Önc6ki y|llardaki ha§tahğln yoğunluğuna göre belirlenmelida..
Hastahk bahçede i|k defa çlklyorsa belirtiler gör0lur görülmez uygulamaya
başlanmalldIr. oaha önceki yllla.da hastallk görülmüş i§e budamadan sonra
yapllacak kontİol|e.de, ağaçlardaki hastaftkll sürgün ofanl %3'ü buluyorsa
boliİtiler görolmeden önce (yani önceki y|llarda hastalığln gö.OldOğü tarihten
en az 5-8 gün önce veya sürgünler 20 cm olunca) ık uygulsma yapllmalldIr.
2. vo dlğor uygulamalar bitkinln gelişmesi ve uygulanan bitki koruma
ürününün etki §üresi dikkate ahnarak ,10 gOn arallklarla yap|llr.
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(llılantar ilacı)

300 g/L Fluxapy.oxad

AtiTlDoTu VE TEDAV|Sl
Özel bir antidotu yoktur. zehirlenme durumunda belirti|ere göre

tedavi Uygulanlr,

uLusAL zEHlR ıüERKEzl (uzEir} Tol: 1l4

@ BASF fi.ma6lnln tescl|li markas|d|r

üRET| l TEslsl
BASF Espanola s,L carr€tera N-340 km,1.156
43006 T8r.agona / lgpanya

RuHSAT sAHlBl FIRİüA
BASF Tü* Kimya san. ve Tic, Ltd. Şti.
Baöaros Mah, Begonya Sok. Nidakule Ataşehir Kuzoy c Kapısl
No:3e/ 5-22 Ataşehir / l§tanbul
Tel: 0216 5703400 Fax: 0216 5703779
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0RETlcl FlRtlA
BASF sE carl-Bosch-strasge: 38
57056 Ludwigshafen, Almanya
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KULLANMADAN öNcE üRüNü lYlcE çALXALAYll{|z.
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3/3DlRENç lLE lLGlLl BlLGl
sercadigoadİ bitkikoruma üriınü, etki mekanizmaslna 9ö16 Grup c2i7 olar8k
slnlİ|and|nlm|ş bir fungisittir. Aynl etki mekanizmaslna sahip bitki koruma
orun|efinin tekrar|ay8n uygulamalai, direnç gelişimini teşvik gtrnektedir, Bu
nedenle, direnç gelişimini 9eciktirm6k için se.cadigo'in aynl uretim sezonu
içerisinde önerilen toplam uygulama saylslnl aşmay|nE. Uygulamanln
tekrarlanmasI gerektiği durumlarda i§e, farkh etki m€kanizmasIna sahip (Grup
c2i7 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanllma§tna özen gösteriniz.

KARlşABlL|RLlK DURUttılU
Eğer diğer bitki koruma urünleri ile bir karlşlm yaplla€ksa, ayrl bir kapta ön
karlş|m denemesi yapllmaİdIr, Kaflş|mla.ln beklotilmeden kullanılmasl
tavsiye edilir.
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C2:7 Fungisit
(Mantar ilacı)

300 g/L Fluxapyroxad

bl
AKlR

c,.n'İİ,İ ğ,
.,"'

Başkan

{0

A.S LioĞLU
Rtr hsatIaııC ırına lvlüdtjrü j

,

ı
lj

.:'

-'\

üll,
' 0? §üt _1l,]

BAsF

Grubu


