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KULLANlLACAĞl BlTKl v6 zARARLl oRGANlzMALAR

Priaxor@ EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu C3:1l C2:7
Fungisit

(irantar ilacl)

150 grl Py.aclo8trobln + 75 grl Fluxapyroxad

. Önco otlkotl okuyunuz.

. Evdg kullanmaylnız.

. Çocuklırden, gda vo hayvan yomlarlndon uıak tutunuz.

. Bltİl korume or{lnonon uygu|ınmaal ılr.alndı hlçbl, ,ay
ycm6ylnlz, lçmoylnlz, !|ga.a kullanmay|nE.

. Bltll korumı or{ıno uyou|anmç sshaya blr gon lnaan vo
hryvan ıokmaylnE.

. lnıın ve çpvıg ıağİğ| üı.rln. r|ıklo.i önlönok lçln, tavlly9
odlldlğl ,oklldo vo t vlly€ odllen do{da kullanlnE.

. TAVSiYE ED|LEN üRüNLER|N DlşlNDA KuLLANlLMAsl
KEsiNLlKLE YAsAKTlR,

. Kullan|lan bltİl koruma oralno bo, ambal.Jlannln lr. 'ono
kıdar t9mlz ru koyar.k lylco çalkılsy|nE. Ç.lk lama
3uyunu uygulama t nkna boçalt|nE. Bu lşloml 0ç koz
tokrarlayl nız.

ZEHIRLEN E BEL|RT|LER|
Baş ağflsl, mide bulantüs|, halsizlik

lLK YARDltl öNLE LER|
zehidenmg anInda, aşağlda belinibn ilk yardlm tedbirlerini al|n|z,
doktor çağ|r|nlz, bitki koruma uron0nun ambalaj v6ya etikotini
birlikto götorilnuz. llk y8,dlm personeli kgndi govenliklerine dikkat
etmolidir. Hagta bilincini kaybgdocak gibi olursa, yan yat|nn|z ve
bu durumda taşlylnE (iyileşmg pozisyonu). Uon0n bulaştığ|
giys|l€ri darhal okenn,

anJ

Net Miktan: l Le
Azami Perek€nde satş Fiyatt

lçlıüDEKlLER
Pyraclo3trobin
Fluxapyroxad

zARARLlLlK lşARETl

113

uYARl KELlı*Esl
DlKKAT

zARARLlLıK lFADELERl
H302 + H332 Yutulduğunda ve solunduğunda zararildlr,
H335 solunumsisteminitah.işedebilir.
H362 Anne şüt{iyle b69lenon çocuklara zarar verebilir.
H400 sudaki o.ganizmalaİ için çok toksikli..
H410 Uzun gorelietkilefi ile sudaki organizmalar için çok

toksik.
EuH208 A|orjik rgaksiyona noden o|abilİ,

öNLEttil lFADELERl
P260 Tozl8is v6 buhannl solumayln,
P263 Hamil€lik/gmzirmesurg8incatomagtankaçlnın.
P2ü Kullanlm 8onras| v0cudun kirl€nmiş k|s|mlarlnı iyics

ylkaylnE.
P280 Ko.uyucueldiv9n/ko.uyucukıyafet/gözkoruyucu/

yoz koruyucu kull8nın,
P391 Dökuntoyo bir araya toplayın.
P501 lç6riği/kabl usulüng uygun bertar8İ gdiniz.
EUH401 lnsan sağllğlna vo çevr6y6 yönglik risk|g.i önlemek için

kullanma la|imatıarına uyun,

KULLANlRKE}l VE oEPoLARKEN D|KKAT ED|LECEK HUsusLAR
. Boş ür0n amba|ajlannı başka amaçlarla ku||anmaylnlz.
. uygu|amad8n iyisonuç alabilmek için ilgili öngrilere mutlaka

uyunuz,
. Bal|klara zghirlidir, Yeraltt ve yor ustu su kaynaklar|na

bulaştırmaylnız.
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Bitki adl zalarlI organizma adl
son uygulaml

l|e ha.6t
lla!lndak| aOra

Buğday Tahll küllomo!l
(Erysiphe g.sminis l.s9, tritbi )

75 mll da 42 gün

Buğday s.ptoryı yıpr.k lcİo.|
lseoıoria trithlü

75 m|, da 42 gün

Buğday Kshvorong| Pag
(Pı]@inia re,condita lsp. tlitici\ 75 ml/ da 42 gon

Buğday san pa!
lpucıinia stiitormis\ 75 ml' da 12 giln

Buğday Tahlf,do y.nlkllğl, kök vo
kökboğrz çOritk|üğ0
hartahklan
(Fu sad um spp. Rhizoctonia
spq., Bipddi s so.akiniana,
psaudocolcospoığlla
holDotıichoidos\

125 ml' da 42 gün

Arpa Tahıl fldo yanlkllğl, kök v9
kökboğga çOrükloğo
hasta|lkla.ı
(F.rsanum spp. Rhizoclonia
spp., Bipolaris sorakiniana,
psoudocarcosponlla
herooırichoides\

125 mll da 42 9ün

Arpa Arpa yaprak pagl
(Puccinia hordei)

75 mU da 42 gün

Arpa Arpa yaprak yanlkhğl
lRhynchosDorium secalis)

75 mu da 42 gon

Şoke.
pancall

Yaprak lokoal
(corcos@rd beticola\

75 mu da 28 gon

Ş6kor
pancarl

Çökorton (Köİ yan.klüo
(Rhiz ocıonid soldni, F uŞaiu m
soD.)

125 mll da 28 gün

Mlslr |rlrda Kuzoy vo G0noy
Yaprak Yanlkllğl
sotosphaoia turcicd
|Ex serohilum
l= H o l m i n t h o spo ri um) t u rcic u nl
coch l iobo l u s h e t e ro st ro p h u s
|B i po l ai s = H e lm i nth o spo ri u n\
mavdisl

75 mU da
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alTKl KoRuuA üRüNONüN uYGULA AYA HAzRLANllAsl
Tavsiye dozu 0z€rind6n hesaplanan bitki koruma ürOnü önce ayn blr kapl8
bir miktar suyla iyicğ kanştınl|İ. llaçlama m8kinesinin deposu yany8 k8dar
su ile doldurulur. Makinenin kanşt|nqsl çellşlr durumdayken ilaçİ su
depoya ilave edilir. Kanştlrmaya d€vam edilerek depo suyla tamamlEnlr.
uygulam8 tamamlanlncaya kadar kaflşltrma işI€mine devam edi|ir.
Haz|.19nan bitkikoruma üron0 aynl gOn içinde kullanln|z.

KALlBRASYoN: Uygulama öncosinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu
yap|lmalldlr. uygulamalarda iyi bir kaplama gağlayacak şekilde b€|irli alana
v€rilecok karışlm miktarl iyi ayarlanmahdIr. Uygulamalar gonOn serin
saatlcrinde ruzgarslz Veya az.üzgarll hava koşullannda yapllmal|d,r

llaçlama ırlakInoslnln T6mlzllğl
uygulaman|n tamamlanmaslndan hamen sonla ilaçlama makinesinin
daposunu g0venli bil şekildg boşaltlnlz, Depoya temE su do|durduktan
sonra kanştırlclyl ve püskurtmo sistemini çal|ştlrarak tüm parçalann
ylkanmaa|nl gağlay|n|z. Ylkgma işlemini su kaynaklarlnın yaklnlnda
yapmaylnE, Y!kama suyunU ve atlklan su kaynaklanna boşaltmaylnlz,

BlTKl KoRUilıA üRONüNüN KULLANi]üA şEKL|
Buğdayda tahll kaİllomosl: Hagtallğ|n ilk pustülIeri görülduğ0 zaman
uygulamaya başlanmaftdlr. Ggrokli görüldüğO hallerde ikinci Uygulama
yapllmalldIr
Buğdayda lopto.ya yapİak l6k6l: lklim koşUllarl hastallğ|n gelişmesin€
uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olas|llğl varsa yeşil aksam
uygulamaŞ| yap|llr. HastaIlk bolinib.i ilk görü|doğOnde uygu|ama|ara
başlan|r. Genol olarak uygulama için en iyi zaman bayrak yaprağlnln
tamamen a9ldığl kln döneminin sonu veya başak ç|klş| önc€sidir. Erkgn
dönomde bitkinin üst kls|m|anna doğru tlrmanan bir enfeksiyon için bayrak
yaprağlnln çlkmasl beklenmemelidir. Aynl şekiide, tarla bulaşlksa ve
başak|anma döneminde yağlşlı h8valar dgvam ediyorŞa ekonomik zarar
söz konusu olabilecoğinden uygulamaya gorek duyulabilir. 21, 28 9un

, sonra ikind uygulama yapllabilir,
Buğdayda kahvorongi v9 gan paa: Hastal|k belirtil8ri göro|duğOnde
uygulamalara başlanmalldlr. Pas etmenl€rine karşl yeşil aksam ilaçlamasl
yaplİr, Yapr8klann ve sap|n y0zeyi kaışlm ile kaplanacak şokilde
uygulama yapllmal|dlr. lklim koşullarl hastallğın durumu dikkat€ aİnarak
g9rektiğinde 21-28 g!n araİklarl8 uygulamalara devam edilir. Hasada bir
ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama
yapllmamaıdlr.
Buğday vo.rpadr tahll fldg yan|kllğl, köİ vo kökboğ8zl çOrOkloğü
haltallklani Hastal|k ilk 9örülduğünd€ uygulama yap|lmal|dIr. Uygulama
kardeşlenm€ ile bayrak yaprak araslndaki devrede yapllmalldır.
Arpa ygprak pas|: Hastahk belirtileri (postuller) göruld0ğOnd€
uygulamalara başlenmahdlr. Pas gtmenlerine karş| yeşil aksam ilaçlaması
yap|ll.. Yapraklann ve sapln yoz9yi kanş|m ile kaplanacak şokilde
uygulama yapllmaİdlr, Koşull9r hastaİğln gglişimi için uygun seyrgdgrse
ür0non etki s0rgsi do dikkate al|narak ikinci uygulama yapllabilİ. Hagada
bir ay kala bitki olgunlaşma döngmina girdiğinden dolayl uygulama
yapllmameıdlr,
Arpr yap6k yanlkhğl: Hastalık belirti|eri ilk görülduğündo i|açlamaya
başlanır ve koşul|ar hastallğln gglişimi için uygun olarak seyrederso ilacln
etki soresi de dikkate altnarak ikinci ilaçlama yapllabilir.

Şokor pancan yaprak l9karl: Şeker pancarı erişkin yapr8klann|n %
5'inde birsr cetcospora yaprak l€kesi göruldüğOnde ilk uygulamaya
başlanlr. 15-20 gün arallklarla d6vam 9dilm9lidİ.
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Priaxoı@ EG

Emülsiyon Konsantre (EG)

C3:11 C2:.7
Fungisit

(lllantar ilacı)

150 g/L Py.aclost.obin + 75 g/L Fluıapyroxad

solunurla; ha3tgyl sakinleştirin, açlk havaya gkann, rahat nef€s
alabileceği pozi9yonda dinlenmesini sağlayln, t|bbi yardIm isteyin.
Deİ| llo t9ma8 odorro; dgrhal bol su v€ sabun ilo ylkayln.
Göz 116 toma! odoİso; d9rhal etkibnon göz0 gözkapaklannl açlk
tutarak 8n az 15 dakika akar su altünda y|kayln.
YutuluBa; derha| ağzı su ile çalkalayln ve ardlndrn 1-2 bardak su
için, doktora başvurun.

aruz kalln|rla ya dı t9ma3 ğdlllrlo; zehir Me*ezini veya
doktoru arayln.

ANTlDoTu vE TEDAvlsl
Özol bir antidotu yoktur, zehiflgnmo durumunda boliİtile.e 9ö16
tedavi uygulanIr,

ULusAL zEHlR tülERKEzl (UzEtti|) T9l; 114

213
DEPOLAIİA DURU U
Normal (3arin v€ kuru) şartlarda orijina| ambalajlnda, açllm8dan
dopoland|ğ|nda 3 y|l sore ilo 0f0n0n f|ziksgl, kimyagal vo biyoloiik
özolliklorindo hoşgöru (tolorans) slnIdaı dlşlnda bir d€ğişiklik olmaz.

FlRirA BEYAN|
orijin8l ambalajlannda satllmak kaydl ile urunun kalito9ini garanti
gde.iz. Fakat depolama vğ uygulama kontrolumüz dışında
olduğundan, depolama, dozaj Ve uygu|ama hatalanndan dolayl
çıkebalocak zararlar için sorumlu|uk kabul etmeyiz
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)Şeker pancan çöİe]ten (Köİ yanl|dlğl): Şeker pancannln 4_8 yapraklt
olduğu dönemde uygulama yapIlmalIdIr.
Mlsı] },aprak tanlklül: Bölgede hastallk için uygun hava şartlan
oluştuğunda ilk ilaçlamaya baş|anmalldlr. Koşullar hastallğln gelişimi için
uygun seyrederse ,14 gün ara ile ikinci ilaçlama yapllmalldIr, lyi bir kap|ama
yaplİmasl gerekmektedir,

D|RENç lLE lLGlLl dLG|
Praaxoı@ Ec adli bitki koruma ürünü, etkj mekanizmaslna göre Grup c3:11
ve c2,7 o|arak sln|iand|rılmlş bi. fungisitti.. Aynl etki mekanizmasına
sahlp btkl koruma ürünlennn tekrarlayan uygulamalatl, dlrenç gelişim|ni
teşVik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Priaxof
Ec'nin aynl üretim sezonu içerisjnde önerilen toplam uygulama say|slnl
aşmaylnlz. Uygulamanln tekrarlanmas| gerektiği durumlarda ise, furkIı etki
mekanizmaslna sahip (Grup c3:11 ve c2i7 harici) bitki koruma ürünlerinin
kullanllmaslna özen göoteriniz.

KAR|şAB|LlRLlK DuRuMu
Eğer diğer bitki koruma ürünleri ile bk karlşlm yapılacaksa, ayn bir kapta
ön karlşlm denemesi yapllmalldlr. Karlşımların bekletilmeden kullanllmas|
tavsiye ediIir.
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Emülsiyon Konsantre (Ec)

C3:'l1 C2:7
Fungisit

(Mantar ilacl)

150 grL Pyİaclostrobın + 75 grl Fluxapyroıad

üRErlcl F|RMA
BASF sE carl-Bosch-strasse: 38
67056 Ludwigshafen, Almanya

uRETlM TEslsl
BASF Esparıola s. L carretera NJ40 km ,l 

. 1 56
43006 Ta.ragona / |spanya

RuHsAT sAHlB| FlRMA
BASF Turk Kimya san. Ve Tic, Ltd. Şti.
Barbaro€lüah. Begonya sok. Nidakule Ataşehir Kuzey C Kapısı
No;3e/ 5-22 Ataşehir / lstanbul
Tel: m16 5703400 Fax 02165703779
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