
İmal Tarihi                    :   
Son kullanma tarihi      :   
Şarj No: (Damga ile)    : 
Ruhsat tarih ve no’su   :  
                 
 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR 

 

 
Bitki Adı 

 

 
Zararlı Organizma Adı 

 

Uygulama 
Dozu Ve 
Dönemi 

Son Uygulama 
İle Hasat 

Arasındaki 
Süre 

Bağ* 

Mildiyö 
(Plasmopara viticola) 

300 g/ 100 l su 21 gün 

Bağ ölükol 
(Phomopsis viticola) 

300 g/ 100 l su 7 gün 

Domates 
 

Domates mildiyösü 
(Phytophtora infestans) 

 
300 g/ 100 l su 15 gün 

Turunçgiller 

Turunçgil Kahverengi 
Leke Hastalığı 

(Alternaria alternata 
f.sp.citri) 

400 g/100 L su 21 gün 

Nar  
Kahverengi leke  

( Alternaria alternata) 
350 g/100 L su  21 gün  

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz. 

 
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: 
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile 
karıştırılmalıdır. İlaçlama 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.  
 
KALİBRASYON:  
İlaçlama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda iyi bir 
kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. 
Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında 
yapılmalıdır.  
 
 
 
 
İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:  
İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir 
şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme 

    
 
    

 
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş. 

TEOFİLO ® WP 
ISLANABİLÏR TOZ(WP) 

 

Grubu M1 M3 Fungisit (Mantar İlacı) 

% 30 Mancozeb +  % 12 Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı  
 
Önce etiketi okuyunuz. 
Evde kullanmayınız. 
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. 
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey 
yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız 
Deri ve göz ile temasından kaçınınız. 
İlaçlanmış sahaya 2 gün insan ve hayvan sokmayınız. 
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için  kullanım 
talimatına uyunuz.                              

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI 
KESİNLİKLE YASAKTIR. 

                                                                                                    
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: 
Gözlerde ciddi hasar, alerjik cilt reaksiyonları. 
İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: 
Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği 
bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını 
sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. 
Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitimli personel tarafından 
kazazedeye oksijen verilebilir. Tıbbi yardım alın. Bilinci yerinde olmayan 
kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun 
gerçekleşebilmesini sağlayın. 
Yutma Ağzı suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi 
tavsiye/müdahale alınız. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe 
kusturmaya çalışmayın. 
Cilt teması Maddenin hemen cildin üzerinden alınması önemlidir. 
Gelişmekte olan herhangi bir hassasiyet belirtisi durumunda, daha fazla 
maruziyetten 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 Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens 

varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya 
devam edin ve tıbbi yardım alın. 
ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: 

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. 
 

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114 

 

 
Net Miktarı (kg veya lt)  : 
Azami perakende satış fiyatı: 
 

İÇİNDEKİLER Bordo bulamacı, mancozeb 

 

 
 
UYARI KELİMESİ: TEHLİKE 
 
ZARARLILIK İFADELERİ 
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 
H318 Ciddi göz hasarına yol açar. 
H332 Solunması halinde zararlıdır. 
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var. 
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. 
 
ÖNLEM İFADELERİ  
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda 
kullanın. 
P273 Çevreye verilmesinden kaçının. 
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ 
yüz koruyucu kullanın. 
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun 
ve su ile yıkayın. 
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz 
havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat 
bir pozisyonda tutun. 
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile 
birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması 
kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: 
Tıbbi yardım/ bakım alın. 
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: 
Tıbbi yardım/ müdahale alın. 
P391 Döküntüleri toplayın. 
P405 Kilit altında saklayın. 
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf 
edin. 
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri 
önlemek için, kullanma talimatlarına uyun. 
 
 
 
 
 



sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su 
kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına 
boşaltmayınız.  
 
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ: 
Bağ Mildiyö: 
İlk uygulama sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. 
Uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorojik faktörler göz önüne 
alınarak 10-15 gün ara ile uygulanmalıdır. 
 
 
BAĞ ÖLÜKOL:  
Kış Uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır. 
Yaz uygulaması: 
1. Uygulama: sürgünler 2-3 cm olduğunda 
2. Uygulama: sürgünler 8-10 cm olduğunda 
3. Uygulama: sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır. 
 
Domates Mildiyö: 
Mücadeleye çevredeki domates yapraklarının 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin 
altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle ve hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık 
için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim 
koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. 
 
Turunçgillerde Kahverengi Leke:  
Sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında 
yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. 
Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan 
kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla 
uygulamalara devam edilir. İlaçlamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı 
ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir. 
 
Narda kahverengi leke hastalığı: 
1. Uygulama : Çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında yapılır. 
2. Uygulama: Taç yapraklar döküldüğünde yapılır. 
3. Uygulama: Meyveler yarı büyüklüğe gelince yapılır. 
 
 
 
 
 
 
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:                                                                                                    
TEOFİLO WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1;M3 olarak 
sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin 
tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç 
gelişimini geciktirmek için TEOFİLO WG ‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen 
toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda 
ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1;M3 harici ) diğer bitki koruma ürünlerinin 
kullanılmasına özen gösteriniz. 
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KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT 
EDİLECEK HUSUSLAR: 

 Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında 
kullanmayınız. 

 Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına 
bulaştırmayınız. 

 Ürünü kendi ambalajında ağzı kapalı olarak muhafaza 
ediniz. 

 Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için 
kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz. 

 
DEPOLAMA DURUMU: 
Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl 
süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde 
hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz. 
 
FİRMA BEYANI:  
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar 
ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının 
hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere 
uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için 
sorumluluk kabul etmezler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 
Bilinen birçok bitki koruma ürünü ile karışabilir, ancak çiftçiye kendi imkan 
sorumluluğunda bir ön karışım denemesi öneririz. Karışım hazırlandığı gün mutlaka 
kullanılmalıdır.   
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RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:  
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
Deniz Mah.Petrol Ofisi Cad. No: 43, 
41900-Derince/KOCAELİ  
Tel  : (0262)239 22 70 (2 hat) 
Fax : (0262)239 22 78 
®= KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TIC AŞ. ‘nin ticari 
markasıdır 


