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Finnaıuz adına imal ruhsatı bulunan DİKOTAN M-45 (%80 Mancozeb) isimli bitki koruma
ürününün raf ömrü 3 yılolarak onaylanmış olup; Genel Müdürlüğümüz .onaylı etiket öıııeği yazıınız
ekinde gönderilmektedir.
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Imal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yılolarak)
Son kullanma tarihi : (" ")
Şarj No: (Damga ile) :
Şa~ No: (Damga ile) :
Ruhsat Tarih ve No : 26.04.1984 & 1660 KORUMA KLOR ALKALi SAN. VE Tic. A.Ş.. ®OKULLANILACAGIBITKI VE ZARARlı ORGANlZMALAR DIK TAN M-45

SON
ISLANABILlR TOZ(WP)UYGULAMAILE

BITKI ADI ZARARlı ORGANIZMAADI UYGULAMADOZU HASAT i GRUBU ı M3 ı FUNGISIT (MANTAR ILACI) iARASINDAKı % 80 MancozebSÜRE
Önce etiketi okuyunuz.

Elma Karaleke 250g/100 L su 21gün Evde kullanmayınız
(Venturia inaequalis) Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Elma Memelipas 250 g/100L su 21gün Bitki koruma ürününün buhar ve i veya zerrele
(Gymnosparagium confusum)

Ba{ı" Ölü kol 200g/100 L Su 21gün solumayınız.
(Phomopsis vitico/a) haçlı tohumluğu insan ve hayvan gıdası olarak kullanmayı

Ba{ı" Mildiyö 200g/100L Su 21gün Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir
(Plasmopara viticola) yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

So{ıan Mildiyö 200g/100L Su 28gün Deri ve göz ile temasından kaçınınız.
(Perenospara aestructon

Hıyar KabakgilerdeMildiyö 200g/100 L Su 14gün Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan
(Pseudoperonospora cubensis) hayvan sokmayınız.

Domates Mildiyö 200 g/100 L Su 14gün Insan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kulla
(Phvioohthora infestans) talimatına uyunuz.

Nohut Antraknoz 200g/100 L Su 28gün TAVSIYE EDILEN Ü~Ü~LERIN DıŞıNDA KULLANILMAS
(Ascochyta rabiei) 200 g/100kg. tohum - KESINLIKLE YASAKTıR.Fasulye Antraknoz 200 g/100 L Su 28gün
(Colletolrichum lindemuthianum)

ZEHIRLENME BELIRTILERI:Pas (Uromcyces oppendiculatus) 200g/100L Su 28gün
Gözler, burun, boğaz ve deride tahriş, baş dönmesi ve ağrısı,

Domates, Patates Erkenyaprakyanıklığı 200g/100L Su 28gün halsizlik, net görememe, mide bulantısı.
ve Patlıcan (A/temaria solani) ILK YARDIM ÖNLEMLER:
Sebze Çökertenve Fidekökçürüklüğü 200g/100kg. - Genel bilgi Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım afideleri (Phythium spp, Rhizoctonia spp, lohum

Fusarium spp, Altemaria spp, Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.
Sclerotinia spp., Phytophlhora Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefe
SPP.) alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kra

Kavun, Antraknoz 200g/100L su 7 gün veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler cidKarpuz (Colletotrichum teaenenum;
Kavun KabakgillerdeMildiyö 200g/100L Su 28gün veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.
(Tarla-Sera) (Pseudooerenospara cubensis) Yutma Ağzı suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseni
Bu{ıday SarıPas (Puccinia striiformis) 350gıda. 28gün tıbbi tavsiye/müdahale alınız. Sağlık personeli tarafından

KahverengiPas (Puccinia belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.
recondita tritici) Cilt teması Ciltte kalan parçaları temizleyin. Maddenin hemenKara pas (Puccinia graminis
lritiCi)' cildin üzerinden alınması önemlidir. Gelişmekte olan herhangi

Şerbetçıotu Mildiyö 150g/100L Su 42 gün hassasiyet belirtisi durumunda, daha fazla maruziyetten
(Pseudoperenospora humu/i) kaçınılmalıdır. Kirliliği sabun ve suyla veya bilinen ci lt temizleyi

Yerfıstı{ıı Yapraklekesi 200g/100L Su t4 gün
bir madde ile temizleyin.

(Cercospora arachidis) Yıkamanın ardından belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım
Kök boğazıçürüklüğü 500g/100kg tohum -- alın.
(Aspergillus niger) Göz teması Su ile yıkayın. Ra~~vam etmesi halind

Şeker Cercesporayapraklekesi 250g/100L Su 28gün tlbbi~ardım alın. /,." T~
Pancarı (Cercospara belico/a ) ANT DOTU VE TEDAVi' '// ...•• ca

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz. Özel bir antidotu yoktu~, Ellirtil~re göre a~ ulanır.
**Yaz uygulamasında kullanılır.

UZEM(ULUSAL 'EHi '- 'IŞMA ERKE, ) TEL: 114
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Net Miktarı (kg veya L) :
Azami perakende satış fiyatı:

içiNDEKiLER MANCOZEB

UYARı KELIMESI DiKKAT

ZARARlıLIK iFADELERI
rini H317 Alerjik ci lt reaksiyonlarına yol açar.

H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
nız. H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
şey EUH401 Insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri

önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

ve ÖNLEM iFADELERI
P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan

nım elleçlemeyin.
P273 çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldivenl koruyucu kıyafetl göz koruyucu/
yüz koruyucu kullanın.
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde ISE:
Tıbbi yardım/ bakım alın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise:
Tıbbi yardımı müdahale alın.
P405 Kilit altında saklayın.

Iın. P501 Içeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf
edin.
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BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN UVGULAMA 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.

KALiBRASVON:
Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi
bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır.
Uygulamalargünün serin saatlerinde rüzgarsız veya rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UVGULAMA MAKiNASıNıN TEMIZLiGI:
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 ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLI:

ELMA KARALEKESI:
1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2.Uygulama: Pembe-Beyazrozet tomurcuğu döneminde (çiçeklerayrı ayrı görüldüğünde)
3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda
kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

ELMA MEMELI PASı:
1. Uygulama: Çiçek tomurcukları patladıktan sonra sonra (Kırmızı rozet dönemi

başlangıcında)
2. Uygulama:Çiçek taç yaprakları tamamen dökülünce
3. Uygulama:2. Uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

BAG ÖLÜKOL: 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.

BAG MILOlvö: Ilk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. Ikinci ve sonraki
uygulamalar 1. Uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu meteorolojik faktörler göz
önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

SOGAN MILOlvö:
Günlük ortalama sıcaklığın 16·C'ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye
başlaması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamaya
başlanabilir.

HIVAR VE KAVUN (Tarla-Sera) KABAKGILLERDE MILOlvö:
Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya
başlanır ve şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını,
özelliklede yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

DOMATES MILOlvö: 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 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. 2} Nisan 20L1
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KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DiKKAT
EDiLECEK HUSUSLAR:

• Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
• Kendi ambalajları içinde kapalı ve kuru yerlerde

muhafaza ediniz.
• Boş ürün ambalajlarını usulüne uygun olarak imha

ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında
açılmadan depolandığında ~JJ .süre ile üretilen ürünün
fiziksel, kimyasal ve biyölojik özelliklerinde hoşgörü
(tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz. V·
FIRMA BEVANI:
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.

G6khan BASTU~
Teknık Müdür

Zıraat YOkse ühendisi

ALKAıi
Ticaret A.Ş.
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NOHUT ANTRAKNOZU:
Tohum uygulaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır.
Yeşil aksam uygulaması: uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10 Co ve orantılı nemin en az
%80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtileri
görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığm şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate
alınarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldıı!jı gün şiddetli yaı!jış oluşmuşsa uygulama
tekrarlanmalıdır.

FASULYE ANTRAKNOZU: Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte uygulamaya
başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak
uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamının bitki koruma ürününün uygulanmasına
özen gösterilmelidir

FASULVE PAsı: Çevrede fasulye bitkilerinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden
itibaren uygulamaya başlanmalı ve hastahğın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi
dikkate alınarak uygulamaya devam edilmelidir. Kuru fasulyede olgunlaşma döneminde hastalık
görüldüı!jünde ekonomik ürün kayıplarına neden olmadığından uygulamaya gerek yoktur.

DOMATES, PATLICAN, PATATES ERKEN YAPRAK YANIKLI~I: Gerek fidelikte gerekse
tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. Iklim koşulları hastalık gelişimi için
uygun olduğunda ürünün etki süresine baı!jlı olarak uygulama tekrarlanmalıdır.

SEBZE FIDELERINDE ÇÖKERTEN VE KÖK ÇOROKLO~O: Ekim öncesinde tohumlar 100 kg
tohuma 200 g ürün gelecek şekilde karıştırılarak uygulama yapılır.

KAVUN·KARPUZ KABAKGILLERDE ANTRAKNOZ: Günlük ortalama sıcaklığın 16 C olması ve
ortalama nemin %80'e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de; uygulamada en pratik
yol, çevrede kavun-karpuz bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile
uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığm şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine baı!jlı
olarak uygulamaya devam edilmelidir.

ŞERBETÇiOTU MILDlvösO: ilkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda uygulamaya
başlanır, çiçek dönemine kadar birer hafta ile tekrarlanır. Bu dönemden koza tutma dönemine
kadar 1O'ar günlük aralıklarla devam edilir.

BU~DAV PAS HASTALıKLARı:
Sarı pas, Kahverengi pas, Kara pas
Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam
uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama
yapılmalıdır. Iklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiı!jinde 21-28 gün
aralıklarla uygulamaya devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiı!jinden
dolayı uygulama yapılmamalıdır.

YERFISTI~INDA KÖKBO~AZI ÇOROKLO~O: Tohum uygulamasıdır. Ürünün tohum yüzeyinde
tutunabillmesi için tohumlar önceden nemlendirilir.

VERFISTI~I YAPRAK LEKESI: Uygulamaya hastalıı!jın her yıl görüldüı!jü yerlerde ekimden 4-5
hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

ŞEKERPANCARI VAPRAK LEKE HASTALI~I: Şekerpancarı erişkin yapraklarında %5'inde birer
Cercospora lekesi görüldüı!jünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

2: 7 His::ın 2021
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DIRENÇ ILE ILGILI BILGI:
DIKOTAN M-45 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3 olarak
sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin
tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç
gelişimini geciktirmek için DIKOTAN M-45 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen
toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği
durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M3 harici) bitki koruma
ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

KORUMA KLOR ALKAli SAN. VE Tic. A.Ş.

DiKOTAN ®M-45
KARıŞABILIRLIK DURUMU: Kükürt-kireç bulamacı ve bor içeren yaprak gübreleri ile
karıştırılmamalıdır.

ISLANABILIR TOZ(WP)

GRUBU M3 FUNGISIT (MANTAR ILACI)
% 80 Mancozeb

RUHSAT SAHIBI ve iMALATÇı FIRMA:
KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TICAŞ.
Deniz Mah. PetrolOfisi Cad. No: 43
Derince-41100 KOCAELI
Tel: (0262)2392270 (2 hat)
Fax: (0262)229 33 24

Gökhan BAŞTUG
Taknlk MUdUr
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