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Fimıanız adına rulısatlı bulunan ALLEGRO isimli bitki koruma ürüııüııüz için raf ömrünün
uzatı1nıası hakkındaki başvurunuz iııceleıııniş olup, ıner'i mevzuat kapsamında düzenlenen raf ömrü 3 yıl
olarak onaylı etiketiniz yazııııız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Bakaıı a.

Daire Başkaııı V.

Ek:
1 - Etiket (3 sayfa)

2-

. Bu belge. güvenli elektronik imza ile inızalaııınıştır.
Doğrulama Kodu: B9E2EAAO-9DB4-49AF-92BA-1B8A 78208DD7 Doğmlama Adresi: https:/!www.turkiye.gov.trftariın-ebys
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara Bilgi için.Dr.Hatice EREN
Tel: (0312) 2873360 Faks: Mühendis



Imal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yılolarak)
Son kullanma tarihi : ( " - . " r
Şa~ No: (Damga ile):
Ruhsat tarih ve no : 18.08.1998 & 3468/98-148

KULLANlLACAGI BITKI VE ZARARlı ORGANIZMALAR

Son Uygulama

Bitki Adı
Zararlı Organizma

Uygulama Dozu
ile hasat

Adı arasındaki
süre

TURUNÇGILLER Turunçgil
(Limon, meyvelerinde
Portakal, kahverengi çürüklük
Greyfurt, ve gövde 200 g/100 L su
Mandarin) zamklanması

(Phytophthora
14 güncitrophthora )

Turunçgilde hasat 300 g/1 00 L susonrası kahverengi
meyve çürüklüğü

meyveler ilaçlı

(Phytophthora
suya 3 dakika

citrootıtnore )
süre ile daldırılır.

ARMUT Yumuşak çekirdekli
meyve ağaçlarında

400 g/100 L su 14 günateş yanıklığı (Erwinia
amylovora)

HER UYGULAMADAN ÖNCE AGAÇLARDAKI ENFEKTELI KıSıMLAR
DEZENFEKTAN BATıRıLMıŞ BIR ALET ILE UZAKLAŞTIRILMALlDIR.

HIYAR, KAVUN Kabakgillerde mildiyö
(Pseudoperonospora 200 g/100 L su 3 gün

cubensis)

SOGAN Soğan Mildiyösü
(Peronospora 150 g/100 L su 14 gün

destructor)
DOMATES Domates Mildiyösü 250 g/100 L su 7 gün(Phytophthora

infestansı
Kök ve Kök Boğazı

200 g/1 00 L suNAR Çürüklüğü 14 gün
(Phytophthora spp.)
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ALLEGRO
GRUBU

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey
yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bitki koruma ürünü
kuruyuncaya kadar insan ve hayvan sokmayıruz.
Insan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye
edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSiYE EDiLEN ÜRÜNLERIN DıŞıNDA KULLANILMASI
KESINLiKLE YASAKTıR,

ZEHIRLENME BELIRTILERI:
Aşırı dozda alındığında uyku hali, titreme, nefes darlığı, adale
kasılması. Diğer zararlılık belirtileri "Zararlılık ifadeleri (H)"
bölümünde verilmiştir.

iLK YARDIM ÖNLEMLERI:
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, Vaka, 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 tavsiye/müdahale ahnız. Sağlık personeli tarafından
belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın,
Cilt teması Ciltte kalan parçaları temizleyin. Su ile yıkayın.
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.

Net:
Azami perakende satış fiyatı:

i içiNDEKiLER i F~seıYl-AI i
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UYARı KELiMESi: TEHLiKE

ZARARlıLIK IFADELERi
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

ÖNLEM IFADELERI
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın,
P280 Göz ve yOz koruyucu kullanın.
P280 Koruyucu kıyafet kullanın.
P305+P351+P338 GOZ ILE TEMASı HALINDE: Su ile
birkaç dakika dikkatlice durulayın.
Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.
Durulamaya devam edin,
P310 Hemen ULUSAL ZEHIR DANIŞMA MERKEZININ
114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekim i arayın,
P501 Içeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf
edin.
EUH401 Insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri
önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DIKKAT
EDILECEK HUSUSLAR:

• Bitki koruma OrOnOnOambalajında kapalı
olarak muhafaza ediniz.

• Boşalan ambalajları başka amaç için
kesinlikle kullanmayınız.

• Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki
koruma OrOnOkoymayınız.

• Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı
kullanmayınız.

• Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına
bulaştırmaktan kaçınınız.

• ALLEGRO hızlı nem çekici olduğundan
topaklaşmaması için hava almayacak şekilde
korunmalıdır.

Gökhan BAŞTU~
Teknık MOdür

Ziraat YOksek MOhendl
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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 rüzgarsız veya rüzgarlı
hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA 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:

ALLEGRO bitki özsuyunda yapraktan köke, kökten yaprağa taşınabilen iki yönlü
sistemik bir fungusittir. O nedenle, uygulandığında 5-6 saat sonra şiddetli yağış bile
olsa uygulamanın tekrarı gerekmez. Ancak bitki koruma ürününün kısa sürede ve
homojen olarak bitki özsuyunu geçebilmesi için iyi bir ıslatma sağlanmalıdır.

Hıyar, kavunda yalancı mildiyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da
çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanır, 10 gün ara ile tekrarlanır.

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanma hastalığı:
·Meyve enfeksiyonlarına karsı:
1. Uygulama: Sonbaharda yağışlar başlamadan veya ilk yağmurlardan hemen sonra
yapılmalıdır.
2. Uygulama: Havalar yağışlı giderse 1. Uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.
·GÖvde enfeksiyonlarına karsı:
Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar
temizlenmelidir. Gövde ve kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara
yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-
1,5 m yüksekliğe kadar olan kısımları iyice ürünle kaplanmalıdır.

Turunçgilde hasat sonrası kahverengi çürüklüğü: Meyveler karışıma 3 dakika süre
ile daldırılır.

Armut ateş yanıklığı: Çiçek başlangıcıve tam çiçekte 1'er uygulama, hastalık için
uygun koşullar devam ederse, bir 3. Uygulama gerekebilir.

Soğan mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görülünce uygulamaya başlanır. 10
gün ara ile uygulama yapılır.
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DEPOLAMA DURUMU:
Normar (serin ve kuru) m orjinal ambalajında
açılmadan depolandığınd 3 yıl s re ile üretilen ürünün
fiziksel, kimyasal ve biyo i özelliklerinde hoşgörü
(tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz. 2----'
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.
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,.Domates Mildiyösü: Uygulamaya çevredeki domates yapraklarnun 3-5 mm çapında
kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl
çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğOnde uygulamaya başlanır.
Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam
edilir.

Nar Kök ve Kök Boğazı hastalığına karşı, 1, uygulama ilkbahar sürgünlerinin
gelişimi döneminde, 2.uygulama yaz sürgünlerinin döneminde ve 3. uygulama
sonbahar sürgünlerinin gelişimi döneminde yapılmalıdır.

DIRENÇ ILE ILGILI BILGI:
ALLEGRO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup U:33 olarak
sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin
tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç
gelişimini geciktirmek için ALLEGRO 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen
toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği
durumlarda ise (Grup U:33 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen
gösteriniz.

KARıŞABILIRLIK DURUMU: ı/
ALLEGRO, yaprak gübreleri, bakırlı bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Yağ veya yağlı
bitki koruma ürünleri, ALLEGRO'nun yapraklara nüfusunu önlediğinden daha sonra
kullanılmalıdır. Bitki koruma ürünlerinde değişik kalitede dolgu maddeleri
kullanıldığından, karışım yaparken yaygın uygulamadan önce küçük çapta ön
denemeler yapılması önerilir.
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