
BlTKi KoRuMA üRüNüNüN KuLLANMA şEKL|i
Ayçlç6ği mıldlyö: Uy9ulama ekimden önce tohum uygulamasl şeklinde yaplllr. slvl
bİ bitki koruma ürünü olup, gerek toz gerekse slvl formülasyonlu preparatlann 100 kg
tohum içan önerilen ürün miktarl 1-1,5 litre su içerisinde 9özündurülür Ve sonrasünda
karlştlrmayla ürünlü su bütün tohuma homojen olarak dağltlllr,

Hlyar v€ Kornişonda Kabakglllerde mlldiyö uygulama bitkiler kol atmaya
başladlğında veya ilk mildiyö beli.tisinin 9örülmesi ile uygulamaya başlanlr ve

şiddetine göre 7-1o 9ün aralıklarla sürdürülür. Uygulamalann batkanin her taraf|nl,
özelliklede yaprak altlannl kapIayacak şekilde yapllmasl gerekmektedir.

KAR|şAB|LlRLlK DURUıllU:
oiğer fungisitlerle karlşabilir. Bordo bulamad ve yaprak gübreleri iİe kar|şmaz. Tohum
uygulamasl olarak kullanlld|ğ|nda hiçbil bitki koruma ülünü ile ka.lştlrılmadan tek
başına kullanlllr,

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajlnda
acllmadan d€polandlğtnda 2 yll s0le ile üretilen ülünün
fi;iksel, kimyasal ve biyolo|ik özelliklerinde hoşgolü
(tolerans) slnı.lafl d|şlnda bir değişiklik olmaz.

Patatos mildlyö: Hastallk ç|klş| için yüksek nem gibi akllm koşullan oluştuğunda
Veya çevrede ilk hastallk belirtilgrinin 9ör!lmesi iIe uygulama başlanır ve hastallğ|n
şiddetine göre 10-12 gün arallklarla uygulama tekrarlanlr

TütOn fidöliklorlnde çökorten: tütün fideliklerinde tohum atıldlktan sonra toprak
hafif nemlendirilir. Sonra balki koruma ü.ünü uygulamast yaplll.. 25-30 gun son.a
uygulama tekrarlanlr.

olRENç lLE lLGlLl BlLGl:
PRECARB sL adll bitki koruma ürünü, etki mekanizmaslna göre Grup F4;28 olarak
slnlflandlnlmlş bir fungisittlr, Aynl etki mekanizmaslna sahip bitki koruma ürünlerinin
tekraflayan uygulamalarl, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç
gglişimini geÇiktirmek için PREGARB sL'nin aynı üretim sezonu içe.isinde önerilen
toplam uygulama saylslnl aşmaylnlı. Uygu|amanln tekrarlanmast ge.ektiği
durumlarda ise. İarkh etki m€kanizmaslna gahip(Gİup F4;28 ha.ici) bitki koruma
ürOnlerinln kullanllmasına özen göste.iniz

PRECARB SL
KoRutttA KLoR ALKAL| sAN. vE Tic. Aş

722 9/L P.opamocaö-Hcl

ur Hç

FlRMA BEYANl:
orilinal ambalailannda sahlmak kaydI ile imalatçllar
b.i;b.in kalites;ni garantl ederler lmalatçlla, u.unlelinin
hatall depolanmas| veya hatall tatbiki veya tavsiyelere
uymadakı eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için
sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT sAHlBl ve üRET|cl FlRiiA:
KoRuMA KLoR ALKALI sANVETlc AŞ.
D6niz irah. Petrolofisi cad, No] 43
Derince-41 9oo /KocAELl
Tel ,. \02621239 22 70 (2 ha||
Faks \0262\229 33 24
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KoRuMA KLoR ALKAL| sAN. VE Tic. Aş

PRECARB SL
soltl3yon Çözünen Konrantro(sL)

Net Miktarl (kg veya L) :

Azami perakende satlş fiyatl:

lçlıüD€KILER: Propamocaö-Hcl

zARARLlLlK lşARETLERl:

uYARl KELli,tEsl: DIXKAT

zARARLlUx lFADELERl
H315 cilt tahrişino yolaçar.
H4l3 suculortamda Uzun süre kahcl, zararll etkiyapabilir,

öNLEtul lFADELERl
Pr02 Çocuklann erişemoyeceği yerde saklay|n.
P273 Çevreye verilm€sinden kaçlnIn,
P28o Koruyucu gldiven/ koruyucu klyafet/ göz koruyucu/
vOz koruvucu kullanln.
beoz+p5sz o:nl lı-e TEırAs HAL|NDE lsE Bol sabun
ve su ile ylkayln,
P332+P3t3 c|lüe tah.iş 3öz konugu lse: Tlbbi yardım/

müdahalo aın,
P50l lçeriği/ kabl ulusal yönetmeliklefg göre borlaraf edin.

EUHiıo1 lnsan sağllğlna ve ç€v.eyg yönelik riskl€ri
önlemgk için, kullanma ta|imatlanna uyun,

KuLLAı{lRKE},I vE DEPoLARKEı,a D|KKAT ED|LECEK
HususLAR:

. Bitki koruma ürününü ambatailnda k8pall olarak
muhafaza ediniz

. Boşalan ambalej|an başka amaç için kosinlikle
kullanmaylnlz,

. Boşalan güda ve iç€çek kutulanna blıki koruma
üİünü koymaylnE.

. Yer8lll ve yerü§tü sulartn9 bul8ştlrmaktgn
kaçlnlnlz.

. Balıklara zehididil, yeraltı ve yer üstü sulanna
bulaşılrmaylnız

. Arllara zghir|idi.. çiçeklenme zamanlnda
kullanmayln|z. ünet SAZAK

Ankara Böıge-ı6üdüİü
ıı

zARARLl oRGANizMALARKULLANlLAcAGl BlTKl VE

BITXl ADl zARARLl oRGANlzMA
ADl

UYGULAMA
Dozu

soN
uYGULA]t]|A
lLE HASAT

ARAslNoAKl
SüRE

AYÇiÇEGi Ayçiçeği mildiyösü
(Plasmoporc halianlhi )

500 ml/ 100 kg
TohUm

HlYAR
(Ta.la)

Kabakgilierde maldiyö
(PseudopeaonospoB

cubenso
Kabakgİllgrde mildiyö
(Psoudoporonospola

cubonsis)

250 ünl/da 3 9ün

KoRNiŞoN
{ Tarlal 250 ınl/da

PATATEs Patates mildiyö6ü
( phytophthora ınlestan s) 250 ml/da 3 qün

TüTüN
{Fadolik)

Tülün fadelerinde çökarten
(Rhyzoctonia solani,

Fusanum spp, Pythium
sw Altomana spp .

Sclo toı ini a sclerotiou fu m)

(Fidelik)
(3-4 lilre su ile)

3 gün

722 g/L Propamocarb-Hcl

Önco otlkotl okuyunuz.
Evdo kuIlınınaylnlz.
Çocuklardan, gld. vo hayv9n y.m|o.|nd9n uzak tutunuz.
Bltkl ko,uma urilnünun uygulanm.ll gln.lnda hlçblİ çoy
yomoylnlz, lçmoylnlz, sIgarı kullanmaylnE.
Blıkl ko.uma uronll uygulsnmç ..haya l gon lnlan vo hryvgn
!okmayInE.
lnr.n vo çovİo ı.ğllğ| üzo.|no rl.klo.| önlomok lçln, t v.lyo
odlldlğl şoklldo v9 tav.ly. odlldlğ| dozda kull.nlnE.

IAvsiYE EDiLEN üRüNLERitü D|ŞlNDA XULLAN|LMASl
KEsiNLiKLE YAsAKTlR.

Kullan|lan bitkl ko,uma uİOno boı rmbılaıln|n içln9 %'üno
k.da. t mlz 3u koya.ak çrlk.|.ylnlı. Ç!lk.l.ma !uyunu
uyeulıma tlnklna borrltlnE. Bu lrloml 0ç koz tokr.İ|.ylnE.

zEHlRLEıütüE BELlRTlLERl:
BaŞ ağrls|, baş dönmosi, hal§izlik, göz kararmasl, at€ş yapabilir.

lLK YARDltl TEDBlRLERl:
Gonol bllol Rahats|zkğln devam Eımesı haljnd€ tlbbi yardlm alln
BU Güvenlik Biloi Formunu sağhk personellne gösterin.
solum. Maruz kalan kaşıyi l€miz havaya çlkann ve rahat nefg§
glabilğceğı bir pozisyonda slcak tulun ve dinlendirin- Yaka, kraval
vgya kemel gıbi giy§lnin slkl bölümlerini gevşetin. B€li.tiler ciddi
veya kallcl is€ hbbiyardlm alln.
Yutmı Ağ2l suyla iyice çalkalay|n, Kendinizi iyi hissolmozseniz,
t|bba lav§iyeh0dahale al|nlz. sağİk personeli laraflndan
b€linilmedikç€ kuslurmaya çaİşmayln.
cllt t9m..l Su ile ylkayln.
Gör tam..l su ilg ylkayln. Rahatslzllğln devam etmesi halinde
ılbbl yardlm alln.
AıüTlooTu vE TEDAüsl:

Bitki ko.ums ürünü kolineslerası önleyecek kadar çok yutulmuş ise
antidot ola,ak atıoPİısülfal kullanlll, Bülkı koüuma urunu az al|nmlş
ise semptomallk ted6vl tJygulanmasI yetedidir

u2eu (uı-usıı- zellR DAı{|şıIA ERKEzl) TEL: 114

BlTKl KoRUMA üRüNüNüN uYGULAMA HAzlRLANMAsl:
Tav§iye dozu uzerinden hesaplanan BKÜ önca ayn bir kapta bi. miktar s! ile
karlştlrllmalldIr. llaçlama makinesinin deposu yarlya kadar şu ile doldurulur Makinenin
kanştlnclsl çallşlr durumdayken kanşım su depoya ilave edilir. Kaflştlrmaya devam
edılerek depo suyla tamamlanlİ. Uygulama tamamlanlncaya kadar kanştlrma işlemine
devam edilir. Hazlrlanan kanşlm aynl gün içinde kullanlnlz,

KALlBRAsYoN:
uygulama önc€sinde ilaçlama makan€sinin kalibrasyonu yap|lmalldlr. Uygulamalarda
iyi bif kaplama sağlayacak şekilde belnli alana verilecek karlştm miktarl
ayarlanmahdtr. Uygulamalar günon serin saatlerinde ruzgars|z veya az rüzga.İ hava
koşuIlannda yapllmalldlr,

UYGULAtüiA MAKlNEslNlN TEıtillzLlĞl I

Uygu|amanln tamamlanmaslndan hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu
güvonli bir şekilde boşaltınlz. Depoya tenriz su doldurdlktan sonra kar|ştlnclyl ve
p0sk0rtme sistemini çaİştlrarak tlJm parçalarlnl y|kanmaslnI sağlaylnlz. Ylkama işlemi
su kaynak|ann|n yakınlnda yapmaylnlz. Ylkama suyunu ve atlklarl su kaynaklanna
boşaltmayInIz.
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