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BiTKi KoRUııa ünüşüNüN uycur,ıMAyA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerindeır hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir
miktar su ile karıştırılır. Uygulaııa ı,ı,ıakinesinin deposu yarıya kadar su ile
doldurulrıı,. Makinenin kanştırıcısı çalışır duıumdayken karışım depoya ilave
edjlir. Karıştıımaya devanı edilerek depo suyla tanıaı,ıılanır. Uygulama
tamaınlanıncaya kadar karıştırma işlemine devaın edilir.Hazırlanan bitki korunıa
üriinii aynı gün içinde kullanılınalıdır.

KALIBRASYON : Uygulama öııcesi. uygulaına makinesinın kalibrasyonu
yapılmalıdır. Uygulaınalarda iyi bir kaplaına sağlayacak şekilde kanşım miktarı
iyi ayarlanmalıdır.Uygulamalar günün serin saatlerinde rizgarsız veya az
ruzgar|ı hava koşullarıııda yapılmalıdr.
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KULLANILACAĞI BiTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki Adı ZarırlıOrganizma Adı Uygulama

Dozu
Son
Uygulaırra
İle Hasat
Arasındaki
Süre

Çeltik Çeltikyanıklığı
{Pvricularia orızae)

2O gl da 35 gün

Soğan-
sarınrsak

Scığan pası
(Puccinia ııorri)

30 gl da 2| gıjn

Mısır Mısır kuzey yaprak
yanıklığı (Setosphaeria
turcica: Exserohilum
( = H e lmint lı os p oriu nı)
turcicum)

30g/da 2l glın

Nohut Nohut antraknozu
(A,ıcochyta ralıiei)

25 gl da 14 giin

Şekerpancarı Yaprak leke hastalığı
(Cercospora beticola) 25 glda

IRICoL
Suda Dağılabilen Granül (WG)

Grubu G1,3 C3,1l Fungisit
(Mantar ilacı)

%50 Tebuconazole + Yo25 Trifloxystrobin

Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayınrz.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç
bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.Sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmrş sahaya 1 Gün insan ve
hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlı$ üzerine riskleri önlemek için,
tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınrz.
TAVSiYE EDiLEN ÜnÜNLıniN DIŞINDA
KULt.ANIL]\İAsI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİı,Enİ
Genel zehirlenme belinileri görülebilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ruZEM)
TEL : 114

Net Miktarı :

Brüt Ağırlığı :

Perakende Sahş fiyatı (K.D.V Dahil) :

içiNonxiı,tn
Tebuconazole, Trifl oxystrobin, Sodyum
di i zopropilnaftal insül fonat
ZARARLILIK İŞARETLERİ İ

UYARI KELİMESi : TEHLiKE

ZARARLILIK İrı»gıBni
H3l4 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H3l7 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H36ld Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H4l0 Sucrıl ortamda uzun süre kahcı, çok toksik etki.

öNı,uıvı irnngı,Bni
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P261 Buharını/spreyini solumaktan kaçının,
P27 3 Çevr ey e verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/
yüz koruyucu kullanın.
P301+P330+P33r YUTULDuĞuşna ı Ağzınızı

çatkalayın. İstifra etmeye ÇALlŞMAYIN
P303+P36l+P353 DERİ (veya saç) İr,n TEMAS
HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüın giysilerinizi henıen
kaldırın/çıkaıtın. Cildi n izi su/duş i l e dunılayın.
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz
havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alnrası için rahat bir
pozisyonda tutun.
P305+P35t+P33s GÖz İr-n rtııısl HALİNDE: su ile
birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapnasl
kolaysa, kontak lensleri çıkartıı. Duıulamaya devam edin.
PSOr İçeriği/kabı ulusal yönetnıeliğe göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri
önlemek için. kullan4,ıa talimatlarına uyun-
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iı,nçı-avıa MAKINEsINıış rnıvırzııĞı:
Uygulamanın tamarnlanmasından hemen sonra i laçlama makinesinin deposunu
güvenli bir şekilde boşalhnız. Depoya teıniz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı
ve püskürtme sistemini çalıştırarak tıim parçalann yıkanıııasını sağlayınız.
Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapnlaylnız. Yıkanıa suyunu ve
atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BiTKi KoRuMA ünüNüNüıı KuLLANMA şEKLİ:
Çeltik yanıklığına karşı: Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birinci
uygulaına yapılmalıdır, Koşullar hastalık için uygun giderse 10-15 gün arayla
diğer uygulamalar yapılmalıdır.
Nohutta Antraknoza karşı: Günlük ortalama sıcaklığın 10'C ve orantılı nemin
en az Yo 80 olması ile mücadeleye başlamak gerekirse de pratik yol, bölgede
nohut yapı,ak ve dallarında 2-3 mm çapında yuvarlak veya uaınumsu kahverengi
lekeler tespit edilir edilmez, uygrılanıaya başlanması ve 7 - l0 gün ara ile
hastalığın şiddetine ve meteorolojik şartlara göre 2-5 uygulan,ıa yapılmasıdır.
Soğan-Sarımsak Pasrna karşr: Uygulama, yeşil aksam uygulaması şeklinde
yapılır. Yapraklarda pas püstiilleri görülür görülmez uygulamaya başlanmalı ve
hastalığın şiddeti, iklim koşullaır ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak
uygulamaya devam edilmelidir.

Şekerpancarındı Yaprak leke hastalığrna karşı: Şekerpancan erişkin
yapraklannın Yo S'iı,ıde birer Cercospora lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya
başlanır ve l5-20 gün arayla tekrarlanır,
Mrsrrda Yaprak yanıkhğına karşı: Çevrede ilk hastalık belirtileri
görüldüğünde uygulaınaya baş'lanmalıdır. Koşullar hastalık için uygun giderse
10- 1 2 gün arayla diğer uygulamalar yapılmalıdır.

DİRENÇ YÖlVllİl,1İ: IRICOL adlı bitki koruma üriinü, etki ııekanizmasına
göre Grup G1,3; C3,1l olarak sınıflandınlmış bir fungisittir. Aynı etki
ıııekanizmasına sahip bitki koıuma ürünlerinin tekrarlayan uygulanraları, direnç
gelişinıini teşvik etnlektedir. Bu nedenle, direnç gelişinıini geciktiırnek için
IRICOL 'un aynı üretim sezonu içerisinde öneri'len toplam rıygulama sayısını
aşmayınız. Uygulamanm tekrarlanması gerektiği durumlarda jse, farklı etki
ınekanizmasına sahip (Grup G1,3; C3,1l harici) bitki koruma ürünlerinin
kullanılmasına özen gösteriniz.

KARrŞABİLinı,İx DURIJMU:
Çeltikte Çeltik yanıklığına karşı kullanıldığı dönenıde lıerhangi bir ürün ile
karışıma gerek yoktur. Nohut, soğan-sarımsak, şekeıpancarı ve mısırda başka bir
üriin ile karışım ihtiyacı duyulursa ön bir karışını ve fitotoksite testi yapılırıalıdır.
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IRICoL
Suda Dağılabilen Granül (WG)

Gıubu G1,3 C3,1l Fungisit
(Mantar ilacı)

%50 Tebuconazole + o^25 Trifloxystrobin

ir,ryınorllr öxırvrr,nni
Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal
tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).
Soluma :Maruz kalan kişiyi henıen temiz havaya çıkann. Ağzı
ve bumu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığııı devamı
halinde, doktora başıurun.
Yutma :Kusfurmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye
kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruz
kalma bölgesinden başka bir yere götiirün. Ağzı ve bumu iyice
yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora
başvurun.
Ciltle Temas :Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol su ve
sabunla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişın gelişmesi
halinde doktora başıurun.
Gözlerle Temas :Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce

çıkarılmalıdırlar. Göz kapakların,ı aralayarak gözleri hemen bol
suyla yıkayın.
En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra
belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başıuıun,

ANTİDOTUVE TEDAÜSİ
Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi
uygulayıııız.

KULLANIRKEN VE DEPOLAN|RKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR:
-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullaıımayınız.
-Balıklara zehirlidir.Yeraltı ve yerüstii sularına
bulaştırmaktan kaçıntnız.
-Boş üriin ambalajlarını başka amaçlarla
kullanmayınız ve usülüne uygun imha ediniz.

-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü
koymayınız.
-Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile
ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU:
Nonnal (Serin ve kuru) şartlarda orİjinal ambalajında,
açılmadan depolandığında2 yıl sürç ile ürünün
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerınde hoşgörü
(tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.
FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile finna bitki
koruma üri,inünüıı kalitesini garanti eder. Firmamız
bitki koruma ürününün hatalı depolanması, hatalı
tatbiki, hatalı karıştırılması ve önerilen tavsiyelere
uyulmamasından dolayı meydana gelebilecek
zararlzararlar ile ilgili sorumllüluk kabul etmez.
RUHSAT SAIIİBİ rİRırm:
PLATIN KİMYA MÜMESSiLLİK VE DIŞ TiC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt
No :21126 Sarıyer /İstanbul
TEL:0212 346 07 77 FA)( :02|2346 0'7 'l8

ünnrivı TEsiSi:
PLATiN riıı,ıya. MÜMESSİLLİK VE DIŞ TiC.A.Ş
Aııtalya Organize Sanayi Bölgesi l.Kısım 1.Cadde
No: 38 Döşemealh/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75
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