
İmal Tarihi :

Son Kullanna Taıihi :

Sarj No:
Ruhsat tarih ve No.su : 16.01.2013/9005
KULLANILACAĞI BİTKi VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı Z,arırlı organizma adı Uygulıma dozu Son
ygulama
e hasat
rasındaki
üre

Kavun
karııuz

Kabakgİ l lercte aniranoz
( C ııll eto tı,ic huın l age n aı,iıını)

300 g /l 00 kg tohuın

Nohut Antraknoz
(A.ıcochyta rabiei)

300 g /l00 kg tohuma

Sebze
fideleri

Sebze fi delerinde çökerten
(Pythium spp, Rhizoctonia spp,
Fusariunı spp, Sclerotiııia spp,
Alternaria spp.)

200 g /100 kg tohum

Soğan Sürme
(Urocvstis ceoulae|

5 kg /100 kg
arpacık tohum

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar
su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.
Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya
devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tanranılanıncaya kadar karıştrrma
işlenine devaın edilir.Hazır|anan karışını aynı gün içinde lcullanılmalıdu
KALİBRASYON:Uygulaına öncesi uygulaına ınakinasının kalibrasyonu
yapılma|ıdır.Uygulanıalarda iyi bir kaplanıa sağlayacak şekilde belirli alana verilecek
karışım miktarı iyi ayarlaırmalıdır.Uygulamalar günün serin saatlefinde nizgarsız veya
az rizga"Jıı hava koşullarında yapılnıalıdır.
iı,açı,aırrı MAKINASINıN rEMizı-iĞi:
Uygulamanın tamamlanmasından henıen sonra uygulanra makinesinin deposunu güvenli
bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz srı doldudı,ıktaır sonra karıştıtıcıyı ve piiskiirtnıe
sistenrini çalıştırarak tıim parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkaıııa işlenrini su
kaynaklarının yakınında yapfi\ayffiız, Yıkama suyunu ve atık]arı su kaynaklarıııa
boşaltmayınız
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POWERSOUL FORTE
Suda Islanabilir Toz (WP)

GRUP M:3 | r,uNcisir

% 80 Thiram

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız
Çocuklardan, gıda ve halvan yemlerinden uzak
tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanma§r srrasrnda
hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.§igara kullanmayınrz
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 3 Gün insan
ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığ üzerine riskleri önlemek için,
tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda
kullanınız.
TAVSiYE EDiLEN ünÜıı-EniN DlşINDA
KULLAN t LMASı Kt]SiNr,iKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERi :

Ilaç dozları deri ve temas ettiğinde erythema
yapabilir.

Net Miktarı :

Brüt Ağırlığı :

Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahit) :

içiNnrxiı,nıı
Thiram
ZARARLILIK İŞARETLERİ İöAVv
UYARIKELİMESİ: DİKKAT
ZARARLILIK İrlonı-Bnİ
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H302 Yufulması halinde zararlıdır.
H373** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu
organlarda hasara yol açabilir.
H3l9 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H3 15 Cilt tahrişine yol açar.
H400 Sucul oıtamda çok toksiktir.
H41 0 Sucrıl ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki
öNr,nvr ir,ıonr-nni
P l 02 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P26 l Tozunıı/dumanınıl gazınılsi sini/buharını/spreyi ni
solumaktan kaçının.
P27 3 Çevrey e verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven,ikoruyucu kıyafet/göz
koruyucıı/yüz koruyucu kul l anın.
P50l İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf
edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri
önlemek için, kullanma talimatlarına uyun
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BiTKi KoRuMA ünüxüxtrş KULLANMA şB«r,i:
Kabakgil|erde antraknoz (Kavun-Karpuz): Tohum i|açlaması: ekinıdeıı önce
tohumlar l saat ]«ırunılduktan sonra ilaçlann,ıalıdır.
Nohut antraknozu tohum ilaçlaması: Ekimden 3-4 saat önce nohut tolıumları bir saat
süreyle su içerisiııde ıslatıldıktaır soffa yarrın saat ııüddetle bir sergi üzeriıre yayılarak
havalandırılmalı ve gerekli ııriktar bitki koruma ürünü ile karıştırılarak ekilnıelidiı,.
§ebze fidelerinde çökerten :

Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohuına rıygulanır.
Soğan sürmesi: Tohum ilaçları tohumlar hafifçe nemlendirildikten soffa kapalı bir
kapta iyice kanştınlır ve ekilir.

DİRENç İı-n İrcİı.İ BİLGİ :PoWERSOUL FORTE adlı bitki l<oıuma ürünü, etki
mekanizmasına göre Gıup M:3 olarak sınıflandırılnıış biı, fungisittir.Ayııı etki
mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç
gelişiınini teşvik etmektedir.Bu nedenle,direnç gelişimini geçiktiımek için
POWERSOUL FORTE 'nin aynı ütetim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulanıa
saylsınl aşnıayınız.Uygulamnın tekrarlannası gerektiği durumlarda ise,farklı etki
mekanizmasına sahip (grup M:3 harici) bitki korunıa ürünlerinin kullanılmasına özen
gösteriniz.
KARIŞABİLiRLİK DURUMU :

Bakırlı fungisitlerle karıştırılamaz.Diğer bitki koıuma ürünleri ile kanştırılmadan önce
bir ön kanşım testi yapılması tavsiye edilir
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POWERSOUL FORTE
Suda Islanabilir Toz (WP)

GRUP M:3 | r,uNcisir

% 80 Thiram

ir,ry,rnnını öNınuıpRi :

yutulması halinde
Yuftılması haliııde derhal doktor çağT 

,ınız. İlaç ambalaj
ve etiketini birlikte gösteriniz. Bilinci yeriırde olnıayan
hastaya ağızdan bir şey vcrmeyiniz.
Göz ile temas halinde
Göz ile teınası halinde en az |5 dakika bol temiz su ile
yıkayınız. Göz doktoruna gidiniz.
Deri ile temas halinde
İlaç|a teıııas eden vücut kısınılarını bol sabunlu su ile
yıkayıııız. İlaçla bulaşık elbiseteri çıkarınız.
solunması halinde
Hastayı temizhavaya çıkannız. Tıbbi yardım alınız.

ANTiDOTU VE TEDaVİSİ: Özel bir antidotu
yoktur.Beliıtilere göre tedavi edilir

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ ruZEM ) TEL: 114

Hakan A

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN
DİKKAT EDİLEcEK HUSUSI,AR:
Arılara zehirlidir. Çiçekl enme dönemi kullamayınız.
Balıklara zehirlidir.Yer üstii ve yeraltı su'larına
bul aştırmaktan kaçınız.
Ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
Bitki koruma ürünün ve artıklannı haııız, akarsu ve
göllere bulaştırmayınız.
Rüzgarla sürüklenmenin olabileceği lravalarda
kullanmayın.
Boş ambalajları usulune uygun imha ediniz.
Uygulamaya korulucu olarak başlanmalı ve bitki
kaplama olarak iIaçlanmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:
Norma! (Serin ve kuru) şartlarda oıjinal ambalajında,
açılmadan depolandığında 2 yı| sü,e ile ürünün
fiziksel,kimyasal ve biyolojik özelliklerinde
hoşgörü(tolerans)sınırları dışında değişiklik olınaz.

FİRMABEYANI:
Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki
koruma üninünün kalitesini garanti eder. Firma
bitki koıuma ürününün hatalı depolanmast veya
lıatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik
neticesinde doğacak o1an zarardan dolayı soıumluluk
kabul etınez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA :

LARIS TARIM Ünr.rNı-rnİ İTHArAT VE TIC.
LTD.ŞTİ.
Ahi Ewan Cad.Polaris Plaza No:|l25 Kat:4
34398 Maslak / isrıı.ısul -Tt RKEY
TelNo. 0212 346 l067FaxNo.0212 3461063
ünnripı rEsisi :

PLATiN ı<iıvıye MÜM VE DIŞ TiC.AŞ.
Arrtalya Organize Sanayi Bölge si l .Kısım 1.Cadde
No : 38 Döşemealtı/ANTALYA
Te|:0242 258 00 70 Fax:0242 258 00 75
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