
nirxi KoRuMA ünüıcüNtIN KuLLANMa şuxr,i:
Elma karalekesiı
l.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde
3-5 giin once)
2.uygulama: Pembe roz€t tomurtuğu döneminde (çiçekler ayfl ayıı
görülünce)
3. uygulama:Çiçek taç yapraklannın %70-80'i dökiilünçe
4. ve üğer uygulamalar ise iklim koşullannın hastalığın ilerlemesi
için uygun olduğu durumlarda 10 cun aralıklarla yapılmalrdır.

Armut karalekesi:
1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde

3-5 gün once)
2. Uygutama ı Beyaz rozet döneminde
3. Uygulama: Çiçek taç yapraklannın %70-80'i dökiiliince
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi
için uygun olduğu durumlarda 10 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Şeftali yaprak krvırcıklrğı : Tomurcuklar kabarmaya başladığı
dönemde bir uygulama yapılır.

DİRENç iı,n iı,çir,i gilçi:
APPROVE isimli Bitki Koruma Ürünü, etki mekanizrıasına göre Grup
M9, C3;1l olarak sınıflandrılmış bir fungisittir. Aynı etki
mekanizmalanna sahip Bitki Koruma Ürünlerinin tekrarlanan
uygulamalan direnç gelişimini teşvik etmektedir, Bu nedenle direnç
gelişimini geciktirmek için, APPROYE 'nin aynr iiretim sezonu
içerisinde önerilen toplam uygulama sayısıru aşmaymrz. Uygulamanın
tel,ırarlanmaşı gerektiği dwumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip
(Grup M9, C3;l1 harici) Bitki Koruma Ürünlerinin kullanılmasına özeı
gösteriniz.

KARIŞABİLİnI,İK DURUMU :

Diğer bitki koruma üriinleri ile karıştınlması tavsiye edilmez. Eğer bir
karışım yapılacaksa, ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmahdır.
Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.
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Grubu M9 C3;11 Fungisit
(Mantar ilacı)

o/o| 2 Dithianoı + Vo4 Pyracl o sff obin

ir,xylnırvr öNr,nırır,rni
Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde,
derhal tıbbi yardım isteyin (mtimktinse etiketi gösterin).
yutulması haHnde
Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. İlaç
arnbalaj ve etiketini birlikte göttiriinüz.
Göz ile temas halinde
Göze değmişse 9n az 15 dakika bol suyla yıkayınız.
Deri ile temas halinde
İlaçla temas eden vüçut kısımlarrnr bol sabunlu su ile
yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkannız.
solunması halinde
Hastayı açık havaya çıkarııız. Gerekiyorsa oksijen
veriniz suni solunum yapıflz, Doktor çağıınız,

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ
Spesifık bif antidotu yoktur. Semptomatik tedavi
uygulayınız.

KULLANIRI(EN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT
EDİLECEK
HUSUSLAR:
-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullamayınız.
-Balıklara zehirlidir.Yer üstii ve yeraltı sulanna
bulaştırmaktan kaçınız
-Boş iiriin ambalajlannı başka amaçlarla kullanmayrnız
ve imha edina.
-Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile
ilgili önerilere mutlaka uyunrrz.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (Serin ve kuru) şartlarda orİjinal ambalajında,
açılmadan depolandrğında2 yı| süre ile tirtiniin fiziksel,
kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans)
srnırları dışında bir değişiklik olmaz,

FİRMA BEyANI:
Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki
koruma iirününtin kalitesini gaıanti eder. Firmamız bitki
koruma tiı:ününiin hatalı depolanmasl, hatah tatbiki,
hatalı kanşhrılması vç önerilen tavsiyelere
uyulmamasından dolayı meydana gelebilecek
zarurlzarar|ar ile ilgili sorumluluk kabul etmez.
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İmal Tarihi :

Son Kullanma Tarihi :

Sarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: o3.otr. 2ol- f İl525

BiTKi KoRuMA ünüNüNüN IJyGuLAMAyA
HAZIRLANMA§I:
Tavsiye dozu iizerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir
kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yanya
kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştıncısı çalışır durumdayken
karışım depoya ilave edilir. Kanştrrmaya devam edilerek depo suyla
tamamlanır.Uygulama tamamlanrncaya kadar karıştrrma işlemine devam
edilir.Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı giin içinde kullanılmalıdır.
KALIBRASYON:
Uygulama öncesi, uygulama makinesinın kalibrasyonu yapılmalıdır.
Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde kanşım miktan iyi
ayarlanmalıdır.Uygulamalar günün serin saatlçrinde rüzgarsız vtya az
r.izgarlıı hava ko şull arında yapı lmalı dır.
iı,ı.çr,ııın MAKINEsININ TEMIZLIĞI:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin
deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan
sonra kanştırlclyl ve püskiirtme sistemini çalıştırarak tiim paıçaların
yıkanmasını sağlayııız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında
yapmayffilu, Yıkama su},unu ve atıklan su kaynaklarına boşaltmayınız.
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Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmay|nru
Çocuklardan, grda ve halvan yemlerinden uzak
tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanmasr sırasında hiç
bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.Sigara kullanm aytnru.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan
ve hayvan sokmayrnız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için,
tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda
kullanınrz.
TAVSİYB EDİLEN İjnÜNLEnİx »rşıuıa
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELiRTİı,rnİ
Baş ağrısı,mide bulantısı,halsizlik.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERI(f,Zİ TEL
(UZEl\f): 114

Net Miktan :

Brüt Ağırlığı :

Perakende Satış fiyatı (K,D.V Dahil) :

içiNonriınn
Dithianon ; Pyraclostrobin

ZARARLILIK İŞARETLERİ :

o9
UYARI KELİMESİ : nirrat

ZARARLILIK İFADELERİ
H302 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 çiddi gözhasannayol açar
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Sucul orJamda uzun siire kalıcı, çok toksik etki.

öışr,nnı irlnnıBni
P101 Eğer tıbbi müdahale gerekiyorsa kabı veya etiketi
yanınızda bulundurun
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P273 Çeweye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyuçu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/
ytiz koruyucu kullanın,
P26| Gazııı, dumanını, buharlarurı veya spreyini
solumaktan kaçrnrn.
P302+P352 DERİ iLE TEMAS HALiNDE İsE: Boı
sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: su
ile birkaç dakika dikkatliçe durulayın. Takılı ve yapma§l
kolaysa, kontak lensleri çıkartm. Durulamaya devam
edin.
P501 İçeriği/kabı ulusal yönetmeliğe göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığrna ve ç§vreye yönelik riskleri
önlemek için, kul talimatlarına uyun.

\,'
ğ (#!41

ğ[*'*,,,: r::T];:

KULLANILACAĞI BiTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki
Adı

Zarırlı organizma
Adı

Uygulama Dozu Son uygulama ile
hasat araşındaki
süre

Elma Elma karalekesi
(Ve ntur ia iııaequal is )

100g /l00Lsu 42 giiıı

Armut Armut karalekesi
(Tenturia pirina)

l00 g / l00 [. su 2l gün

Şeftali Yaprak kıvırcıklığı
(Taphrina deformans)

l50 g/100 L su 21 gün
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