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KULLANlLACAGI BITKI VE ZARARLı ORGANIZMALAR

SON

ZARARlı ORGANiZMA UYGULAMA UYGULAMA
BiTKi ADI iLE HASATADI DOZU ARASıNDAKi

SÜRE
Karazenk

ANTEPFISTIGI (Pseudocercospora 50 g/100 L su -
pistacina)

ARMUT Armut karalekesi (Venturia 30 g/100 L su 7 günpirina)

AYVA Ayva moniiyası (mumya) 50 g/100 L su 14 gün(Sclerotinia linhartiana)
Elma küllemesi 40 g/100 L su 14 günıPoaosoneeı» leucotricha)ELMA Elma karalekesi (Ventutia
inaequalis) 30 g/100 L su 7 gün

KAYISI Çiçek monilyası 40 g/100 L su 14 gün(Sclerotinia laxa)
BITKI KORUMA URUNUNUN 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
rüzgarsız veya rüzgarlı hava koşul!arı~~~ yapılmalıdır.
UYGULAMA MAKINASıNıN TEMIZllGI:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin
deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra
karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını
sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama
suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.
BiTKi KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLi :
Antepfıstığı Karazenk:1. Uygulama: Ilk enfeksiyonların başlamasından önce
yapılması gerekmektedir.. Bu uygulama çiçek dökümünden sonra,
döllenmeyi takiben, meyvelerin buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığı devrede
yapılmalıdır. 2. Ve diğer uygulamalar:Hastalık için uygun enfeksiyon koşulları
devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilir.
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KORUMA KLOR ALKALi SAN. VE Tic. A.Ş

KUDOS®38WG
Suda Dağılabilen Granül (WG )

i GRÜBO-r C2:7 i C3:11 i FUNGISIT (MANTAR ILACI) i
%25.2 Boscalid+ % 12.8 Pyraclostrobin

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Bitki
koruma ürününün buhar ve/veya zerrelerini solumayınız.
Maske, koruyucu elbise, eldlven, gözlük kullanınız.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey
yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Deri ve göz ile temasından kaçınınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile 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, mide bulantısı, halsizlik

iLK YARDIM ÖNLEMLERI:
Vücuda bulaşmışsa, bulaşmış elbiseler derhal çıkarılmalı,
solunduğunda önlem ifadeleri P304+P340, göz ile temasında
P305+P351+P338 bakınız.
ANTiDOTU VE TEDAVisi
Belli bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHiR DANIŞMA MERKEZI) TEL: 114
SADECE ZEHiRLENME DURUMUNDA ARAYıNIZ.

~~
UYARı KEliMESi TEHLiKE

ZARARlıLIK iFADELERi
H315 Cil! tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
ÖNLEM iFADELERi
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda
kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldivenl koruyucu kıyafell göz koruyucul yüz
koruyucu kullanın.
P304+P340 SOLUNDUGUNDA: Zarar gören kişiyi temiz
havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir
pozisyonda tutun.
P305+P351+P338 GÖZ ILE TEMASı HALINDE: Su ile birkaç
dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak
lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardımı
müdahale alın.
P501 lçeriğil kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 Insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için,
kullanma talimallarına uyun
KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DiKKAT EDiLECEK
HUSUSLAR:

Balıklara zehirlidir.
Doğal su kaynaklarına bulaştırmayınız.
Boş ürün ambalajlarını başka bir gaye ıçın
kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
Uygulamadan en iyi sonucu alabilmek için uygulama
ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre
ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik
olmaz.
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Armut Karaleke: 1. uygulama çiçek gözleri kabardığı dönemde;( dal sıracası
bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2. uygulama beyaz rozet döneminde; 3.
uygulama çiçek taç yaprakları % 70-80 döküldüğünde; 4. ve diğer
uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu
durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.
Ayva Moniiyası: 1. uygulama çiçeklerin % 5 açtığı dönemde; 2. uygulama
çiçeklerin % 50'si açtığında; 3. uygulama tam çiçeklenme döneminde
yapılmalıdır.
Elma Karaleke: 1. uygulama çiçek gözleri kabardığı dönemde;( dal sıracası
bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2. uygulama pembe rozet tomurcuğu
(çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde) döneminde; 3. uygulama çiçek taç
yaprakları % 70-80 döküldüğünde; 4. ve diğer uygulamalar ise iklim
koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün
aralıklarla yapılmalıdır.
Elma Külleme: 1. uygulama pembe çiçek tomurcuğu döneminde; 2.
uygulama çiçek taç yaprakları % 60-70 döküldüğünde; 3. ve diğer
uygulamalar hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece 12-14 gün
aralıklarla yapılmalıdır.
Kayısı Çiçek Moniiyası: 1. uygulama çiçeklenme başlangıcında (çiçeklerin
% 5-10'u açtığında), 2. uygulama tam çiçeklenmede (çiçeklerin % 90-100'ü
açtığında) yapılır.

DiRENÇ iLE u.olı,l BiLGi:
KUDOS® 38 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup
C2:7/C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungisiltir. Aynı etki mekanizmasına
sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini
teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için KUDOS®38
WG' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını
aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki
mekanizmasına sahip (C2:7/C3:11 harici) aynı ürün yerine hastalıklara
karşı ruhsat almış diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen
gösteriniz.
KARıŞABiLiRliK DURUMU:
Eğer bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kapta ön karışım denemesi
yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.
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KORUMA KLOR ALKALi SAN. VE Tic. A.Ş

KUDOS®38WG
FiRMA BEYANı:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ürünlerinin
kalitesini garanti ederler. ımalatçılar ürünlerinin hatalı
depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki
eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul
etmezler.Suda Dağılabilen Granül (WG )

i GRUBU i C2,:7 i C3:11 i FUNGISIT (MANTAR ILACI) RUHSAT SAHiBi ve iMALATÇıSı:
KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TIC. A.Ş.
DENIz MAH. PETROL OFIsI CAD. No:43,
41900-Derince/KOCAELI
Tel: (0262)23922 70 (2 hat)
Fax:(0262)229 33 24
®= KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TIC AŞ.'nin tescilli
markasıdır.

%25.2 Boscalid+ % 12.8 Pyraclostrobin
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