
BlTKl KoRUttilA üRüNüNüN XuLLANirA şEXL|:
Tah|llardg fide kğk yanıkkğl vo Kök Boğazl Yan|kİğ|na ka§|:
Kardeşlenme il€ tepe yaprağı aras|ndaki devrede ko.uyucu olarak yapllmal|dlr,
Tah|lda Küll6m6yo kaışl:
Çevrede ilk hastallk belirtilerl görüldOğund€ iklim koşull8n da dakkaıe allnarak özellikle
bayrak yaprağın hastaİkıa bulaşmaslnl engellemek amaclyla yeşil aksam uygulamaslna
başlanmaİdIr. Uygulama yaparkgn bitkinin her taraflnln lslanmas|na dikkat edilmelidir.
Buğday septorya Yaprak Leke3i Ha3takğlna karşıi
Normal koşullarda ekonomik olmamakla beraber, eğer iklim koşullarl hastallğ!n 9elişmesine
uygun gidiyorsa ve epidemık bar durum olasıllğl varsa yeşil aksam uygulamas| yapllabili..
Kardeşlenme başlanglclndan itibaren yağlşİ havalaf uzarsa Septorya zara.| artar.
uygulama için en iyizaman bayrak yaprağının tamamen açlldlğl kın döneminin sonU veya
başak çlk|şı öncesidir, Ancak burads da çok 9eç kalmamak doğrudur. Erken dönemde
bitkinin üst kls|mlarüna doğru tlrmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağlnın çıkmasl
beklenmemelidar, Tarla bulaşlksa ve başaklanma döneminde yağlşİ havalar devam
ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden 21 9ün arayla 2.uygulama gerek
duyuIabilir.
Çoltık Yanlkllk Hastahğlna karş|:
Yeşil aksam uygulamasl: Hastallk be|irtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşullarl
hastal|k gelişmesine uygun şekilde gidıyorsa, hemen uygulama başlahlmalldIr Gerekirse
hava koşullarlna bağll olarak ,! 5-20 gün arayla ikinci veya 0çüncu uygulama yapllmaıtdlr,
UrünOn tavsiye edilen dozuna göre hazlrlanan 0rünlü su, yap.ak ve saplarln yüzeyi ürünlü
su ile lslanacak şekilde kaplama olarak la.laya uygulanlr.
Kültal. Mantaİı or0mcok ağı hastallğlna kar9t] sPLoRAz 450 Ec koruyucu özelliği olan
bir üron oIduğundan torbala. üzerine örtü toprağlnln örtme işleminden h€men sonra yüzey
uygu|ama§| şeklinde kullanllmalldlr. 1,flaş Şonunda lek.ar bir yüzey uygulamasl
yapllmalldır. 20 9ün ara ile 2 uygulama yapllmalıdlr. uygulama t0m toprak yüzeyinln iyice
lslat|lmaslna dikkat edilmelidir. Beher metrekareye 1-2 litre su kullanllmalldır,

DlRENç |LE lLGlll BlLGl:
sPLoRAz 450 Ec adl| bitki koruma üronü. etki mekanazmaslna göre Grup Gl;3 olarak
sln|flandlnlmlş bir fungisittir. Aynl etki mekanizmaslna sahip batki koruma ürünlerinin
tekrarlayan uygulamalan, direnç gelişimini teşvik etmgktedir. Bu nedenle, direnç gelişimini
gecikli.mek için sPLoRAz 450 Ec'nin aynl ıi.etim Şezonu içerisinde önerilen toplam
uygulama sayls|nı aşmayln|z. UygulamanIn tekrarlanmasl gerektiği durumlarda ise, fa.kll
etki mekanizmaslna sahip (Grup Gl:3 haricl ) bitkikoruma ü.ünlerinin kullantlmaslna özen
gösterinaz,

KARlşABlLlRLlK DuRuiı|U:
sPLoRAz 450 Ec birçok herblsit, İungısit ve insektisitle kanştlnlarak ku|lanllabilir, Ancak
geniş alanlarda kullanmadan önce ufak parsellerde ön deneme yapllmasl tavsiye €dilir,

KoRuMA KLoR ALKALi sAN. VE Tic. A.ş.

sPLoRAz@450 Ec
EMÜLslYoN KoNsANTRE (Ec)

450 g/L Prochlo.az

KULLAN|RKEN VE OEPOLARKEN O|KKAT
EDlLEcEK HususLAR:

. Anlara zehirlidir. çiçeklenmg döneminde kullanmaylnlz.

. BalIklara zehir|idk, sulara bulaştrmaylnız.

. Ürünlü mahl0lün tamamlnl tarlaya püskürtünOz.

. Ruzgadl havada uygulama yapmaylnlz

. Boş ürün ambalajlannl başka gaye için ku|lanmay|nlz.
Usulüne uygun olarak imh8 ediniz.

. [Jygulama esnaslnda genel korunma tedbirlerine
mutlaka uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kUru) şartlarda orijinal ambalajlnda
açllmadan depolandlğlnda 2 yll süre ile üretilen ürünün
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans)
slnlrlarl dlş|nda bir değişiklik olmaz,

FiRMA BEYANl:
o.ijinal ambaIajlallnda satIlmak kaydl ile imaIatçllar urünlerin
kalitestni ga.anti ederbl lmalatçllar urünle.inln hatall
depolanmasl veya hatalı tatbiki Veya tavsiyelere uymadaki
eksiklikl€r neticesande vakiolacak zarar için sorumluluk kabul
etmezler.

RuHSAT sAHlBl v9 lMALATçl FlRMA:
KoRUMA KLoR ALKAL| SAN. VE Tlc. A,Ş
DEN|z MAH. PETRoL oFlsl cAD, No]43,
41 9oo-Derlnce/KocAELl
Tel : (0262)239 22 70 \2 hal|
Fakg (02621229 33 24

@= KoRUMA KLoR ALKAL|sAN. VE Tlc AŞ. ,nin tescilli
markas|dlr, 
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lmalTarihi :

son kullanma tarihi :

Şarj Noi (Damga ile) :

Ruhsat taİih Ve no'su : 16,04.2009/6894

KuLLAN|LAoAĞl BiTKi VE ZARARL| oRGAN|ZMALAR

BiTKi AD| zARARLl oRGANlzMA AD| UYGuLArrA
oozu

SON UYGULAMA iLE
HASAT ARAsINDAKi

süRE

A.pa ve
Buğday

TahIlfide yanlkİğl, kök ve
kökboğazl çürük|üğü hastal|ğı

(F u sari um spp., Bipalai s
sorokiniana,

Rhiz@tonia spp,
Pseudocercosporella

heryotichoides.

100 m|/da 56 gün

Arpa Tah||Külleme
(Erysipho graminis) 100 mı/da 56 gün

Buğday septorya Yaprak lekesi
(Sepıoria tritici)

'l00 ml/da

'l00 ml/da

56 gün

56 günÇeltik ÇeItik Yanıkllğl
(Pyrbularia oryzae)

Kültür
Mantarl

Örümcekağl hastalığl
(cladobotry u m d6 ndroido s)

1 ,25 mtlm' 10 gün

BlTKl KoRuMA üRüNüNüN UYGULAMAYA HAZ|RLANMAsl:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayn biİ kapta bir miktar sU ile
karlştlnlmaİdIr. llaçıama makinesinin deposu yanya kadar su ile doldurulur. Makinenin
karlştlncl3ı çaİşlr durumdayken kanş|m su depoya ilave edllir. Kar|ştlrmaya devam
edile.ek depo suyla tamamlanlr. uygulama tamamlanıncaya kadar karlştlrma işlemine
devam ediiir. Haz|rlanan karüşlm aynl gün içinde kUllanlnlz.

KALlBRAsYoN:
lJygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kaıibrasyonu yapllmaIldIr. Uygulamala.da iyi bir
kaplama sağlayacak şekilde belİli a|ana ve.ilecek karlşlm miktarl ayarlanmalıdlr.
Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız Veya az lüzgal't hava koşullarlnda
yapllmalldlr,

lLAçLAiilA irAKlNEslNlN TEMlzLlĞl:
UyguıamanIn tamamlanmaslndan hemen sonra alaçlama makine§inin deposunu güvenli bar

şekilde boşalİn|z. Depoya temiz su doldurduktan sonra karlştınc|yl ve püskürtme sistemini
çaİştı.a.ak tüm parçalarlnl ylkanmas|nl sağlayln|z. Ylkama işlemi su kaynaklarınln
yaklnlnda yapmaylnl, Yükama suyunU ve atlklar| su kaynaklarlna boşaltmayln12.

KoRuMA KLoR ALKAL| sAN. VE Tic. A.ş.

Net Miktan (k9 veya L) :

Azami perakende sahş fayatl

lÇlNDEKlLER Prochloraz,Ksalen,siklohekzanon

UYARl XELlMEsl TEHLlKE

zARARLlLlK ıFADELERl
H226 Alevlenir slv| ve buhar.
H302 Yutulmas| halinde zara.lldlr.
H315 cilt tahrişine yo| açar.
H318 ciddigöz hasarlna yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun sOre kallcı, çok toksik etki

öNLEiı lFADELERl
P2,10 lsldan/ kıVllclmdan/ alevden/ slcak yüzeylerden uzak
tutun. - sigara içilmez,
P273 Çev.eye verilmesinden kaçlnln.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyaİeV göz koruyucu/ yüz
ko.uyucu kullanln,
P30l+P3,12 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi
hlssetmlyorsanlz, ULUSAL zEHlR DANlŞMA
MERKEzlNlN ,l14 NoLU TELEFoNUNU veya doktoru/
hekimiarayln.
P3o5+P35l+P338 GÖz lLE TEMASl HAL|NDEI su ile birkaç
dakika dikkatlice durulayln.
Taklll va yapmasl kolaysa, kontak lensleri çıkartln.
Durulamaya devam edin,
P332+P3l3 ciltte tahriş söz konuŞu isei Tlbbı yardlm/
müdahale alln.
P403+P235 lyi havaıandlnlmlş bir alanda depolayln. soğuk
tutun,
PsOt lçeliği/ kab| ulusal yönetmeliklere göre bertaraf odin,
EtJH401 lnsan sağIığ|na ve çevreye yönelik riskleriönlemek
aÇin, kullanma talimatlanna uyun

EMÜLsiYoN KoNsANTRE (Ec)

450 g/L Prochıoraz

Önc. otlkgtl oklyunu2.
Evd9 İul19nmaylnE.
Çocuklardan, glda vo hayvan yomlo.|ndon uzlk tutunuz.
Bltkl koruma 0.ününün buhaİ vorvoya zo..olodnl aolumaylnlz.
Bltkl ko.um. 0.0nünun uygul.nma.l al.lalnd. hlçblİ şoy
yomgyInlz, |çmoylnlğ algaaa kuIlanmaylnE.
l|açlanmüş aghlya lnlaa v9 hayvan glİmoalndo 6lnlİlam, yoktuİ.
ln..n vo çgvİo grğhğl 0zorlno.tskıorl önlomo* lçln kullanlm
tallmaı|ng uyunuz.

TAVSlYE EDlLEN URUNLERlN D{ŞlNoA KULLAN|LMAsl
KEslNLlKLE YAsAKTlR.

Kull.nll.n btıkl korum! üronü bor.mbala|ln|n dö.tto b1.1no kad.İ
ıomlz au koy9rgk lyıco ç9ıkalaylnE. Çalkalama luyunu
uygul.m. tanklna boraltlnE. Bu lgloml llç koz tokİrİlıyınız,

zEHlRLEı{ E BELlRTlLERl:
Baş ağrlsl, baş dönmesi, h_alsizlik, göz kar8.m8sl, aleşe neden oıabilir.
lLK YARDlii oı{LEırLERl:
Gonol bllgl Rahatslzlüln devam etmesi halinde tlbbi yardlm a|ln, gu
Güvenlik Bilgi Formunu sağlık p€rsoneline göste.in,
soluın! Maauz kalan kişiyilemiz havaya çıkarln Ve rahat nefes
alabileceği bi. pozisyonda şlcak tulun Ve dinlendirin. Yaka, kİavat
voya kemer gibi giysınin sıkı bölümlerini gevşetin, BelirtiIer ciddi veya
kallğ ise llbbiyardlm aın
Yutma Ağzt suyla iyice çalkalayln. Birkaç bardak su v€ya süt içirin-
Kusma tehlikell olabileceğinden dolayl, kazazede kendini rahatslz
hişsederse kusmay durdurun. Bilinca kapaİ olan kişiye a§la ağlzdan
biİ şey vermeyin. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım
pozisyonunda yan taraflna yatlİln ve solunumun gerçekloşebilmesini
sağlayln. Kazazodoyi gözlom alllnda tutun. Tlbbiyardlm alın.
cllt tomı!| su ile y|kayln.
Gö2 tomaıl Hemen bol su ile ylkayln. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt
lons varsa çlkann ve 9öz kapaklarlnl iyice açın. En a2 15 dakika
yıkamaya devam edin v6 t|bbiY8rdlm aIln.
ANT|ooTU VE TEDAüsli
Özel bir anlidotu yoktur, hastaya semptomatjk tedavi uygulamasl
veteılidil' uzEi/l luLğğAL zEİ[BDAıü|şııA ırrERKEzl) TEL: llia
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