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KORUMA KLOR ALKALi SAN. VE Tic. A.Ş.

CURCOZ® 50 WPKULLANILACAGI BiTKi VE ZARARlı ORGANiZMALAR i
i

SON i
UYGULAMA i

BITKI ADI ZARARlı ORGANiZMA UYGULAMA iLE HASAT
ADI DOZU ARASıNDAKi

SÜRE

HIYAR
Kabakgillerde Mildiyö

300 g/100 L
i

(Pseudoperonospora 14 gün
cubensis) su i

i

Mildiyö 300 gl 100 L 14 gün(Plasmopara viticole ) su
BAG·

Ölü kol 250 g/100 L
14 gün(Phomopsis vilicola) su

Erken Yaprak Yanıklığı 300 g/100 L 14 gün(AIlemaria solani) su
DOMATES

Mildiyö 300 g/100 L 14 gün(Phytophthora infestansı su

KAVUN Mildiyö
300 g/100 L(TARLA- (Pseudoperonospora 10 gün

SERA) cubensis) su

.TOketim amaçlı ba!j yapra!jı hasadı yapılacak ba!j alanlarında kullanılmaz.

SUDA ISLANABiLiR TOZ (WP)

i GRUBU i M327 i FUNGiSiT(MANTAR iLACI) i
% 45 Mancozeb + % 5 Cymoxanil

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün buhar velveya zerrelerini solumayınız.
Maske, koruyucu elbise, eldiven, gözlük kullanınız.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç birşey
yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Deri ve göz ile temasından kaçınınız.
ilaçlanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan sokmayınız.
insan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım
talimatına uyunuz.

TAVSIYE EDILEN ÜRÜNLERIN DıŞıNDA KULLANILMASI
KESINLIKLE YASAKTıR.

ZEHiRLENME BEliRTILERi:
Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve terleme.
iLK YARDIM TEDBiRLERi:
Genel bilgi Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.
Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.
Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes
alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat
veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi
veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.
Yutma Ağzı suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz,
tıbbi tavsiyelmüdahale alınız. Sağlık personeli tarafından
belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.
Cilt teması Ciltle kalan parçaları temizleyin. Maddenin hemen
cildin üzerinden alınması önemlidir. Gelişmekte olan herhangi bir
hassasiyet belirtisi durumunda, daha fazla maruziyetlen
kaçınılmalıdır. Kirliliği sabun ve suyla veya bilinen cilt temizleyici
bir madde ile temizleyin. Yıkamanın ardından belirtiler ciddi veya
kalıcı ise tıbbi yardım alın.
Göz teması Su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens

UYGULAMA MAKINASıNıN TEMIZLIGI: varsa çıkarın ve göz kapaklarını. iyice açın.
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir Rahatsızhğın devam efmesı halınde tıbbı yardım alın.
şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini ANTlDOTUVE TEDAVISI:. . .. .
çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında Özel bır antıdotu yoktur. Belırtılere gore tedavı uygulanır.
yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız. ..

-- i••••u (ULUSAL ZEHIR DANIŞMA MERKEZI) TEL: 114

BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZıRLANMASı:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılmalıdır.
Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır
durumdayken karışım su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla
tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan
karışım aynı gün içinde kullanınız.

KALIBRASYON:
Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir
kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar
günün serin saatlerinde rüzqarsız veya rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
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Net Miktarı (kg veya it) :
Azami perakende satış fiyatı:

~i içiNDEKiLER i Mancozeb,Cymoxanil i

Uyarı kelimesi DiKKAT

ZARARlıLIK iFADELERi
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H361 Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış
çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM iFADELERi
P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan
elleçlemeyin.
P273 çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldivenl koruyucu kıyafetl göz koruyucul
yüz koruyucu kullanın.
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde ISE:
Tıbbi yardımı bakım alın.
P333+P313 Ciltle tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi
yardımı müdahale alın.
P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardımı bakım alın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 lçeriğil kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 Insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri
önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DiKKAT
EDiLECEK HUSUSLAR:
• Arılara zehirlidir. Çiçekleneme zamanında

kullanmayınız.
• Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
• Ürünü kendi ambalajında ağzı kapalı olarak muhafaza

ediniz.
• Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için

kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

ÜnetSAZAK



BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLi:
BAG MiLDiYö:
Ilk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. Ikinci ve sonraki
uygulamalar 1. Ürünün süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler
göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçla yapılır.

BAG ÖLÜKOL:
Yaz ilaçlaması:

1. Uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda
2. Uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda
3. Uygulama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

HIYAR VE KAVUN (TARLA-SERA) KABAKGiLLERDE MiLDiYö: Uygulamaya
bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi il uygulamaya
başlanır ve hastalığın şiddetine göre uygulamaların bitkinin her tarafını, özelliklede
yaprak altlarının kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

DOMATES MiLDiYö: Mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm
çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya
hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde
uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün
aralıklarla uygulamaya başlanır.

DOMATES ERKEN YAPRAK YANIKLIGl: Gerek fidelikte gerekse tarlada
uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. Iklim koşulları hastalık
gelişimi için uygun olduğunda ürünün etki süresine bağlı olarak uygulamaya
tekrarlanmalıdır.

DiRENÇ iLE iLGiLi BiLGi:
CURCOZ so WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3;27
olarak sınıflandırılmış bir fungisiltir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma
ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle,
direnç gelişimini geciktirmek için CURCOZ SO WP 'nin aynı üretim sezonu içerisinde
önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği
durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M3;27 harici) bitki koruma
ürünün kullanılmasına özen gösteriniz.

KARıŞABiLiRLiK:
, diğer fungisit ve insektisitlerle karışabilir.
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KORUMA KLOR ALKALi SAN. VE Tic. A.Ş.

CURCOZ® SO WP
SUDA ISLANABiLiR TOZ (WP)

[ GRUBU i M3 27 r FUNGiSiT(MANT AR iLACI) i
% 45 Mancozeb + % 5 Cymoxanil

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında
açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile üretilen ürünün
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü
(tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FiRMA BEYANı:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar
ürünlerin kalitesini garanti ederler. ımalatçılar ürünlerinin
hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere
uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için
sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHiBi VE iMALATÇı FiRMA:

KORUMA KLOR ALKALi SAN. VE Tic.A.Ş.
Deniz Mah.Petrol Ofisi Cad. No: 43,
41900-Derince/KOCAELI
Tel: (0262)239 22 70 (2 hat)
Fax: (0262)239 22 78

®= KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TIC AŞ. 'nin icari
markasıdır

ÜnetSAZAK


