
DEPoLAı'A DURutt u:
Normal (serin ve kuİu) şartlar altlnda depoland|ğlnda 2 yll
sorg ila ilad fizik§e|, kimyasal ve biyolojik özelliklgrind€
hoşgöril (tol€rans) 8lnlrlan dlştnda bir dağişiklik olmaz,

FlRiı|A BEYAııl :

orüinal ambalajında satllmak kaydl ile fİrma ilaçlafln
kalitosini garanti ed€r; fakat depolama v6 uygulama
kontrolümoz dlşlnda olduğundan, uygulama hatalan,
tavsiy€ye uymadaki okaiklikler ve d€polamadaki
hatalardan dolayl orlaya çıkabilec€k zararlardan gorumlu
değildil.

üRET|cl FlRiılA:
cheminova A/s.
Thyboroenv€j 78
DK-7673 Harbooe.e Danimarka

ORET| TEslsl:
ch6minova Doutschland GmbH & co. KG
sted6r Elbstrapo
21683 sted€ Almanya

RUHSAT sAHlgl FlRijlA:
FMc Turkey EndüŞtfi Ürünleri san, Ltd. Şti,
Barbaros Mah. Begonya sok. No:3
Nidakule Ataş€hir Kuz6y Kat|15 ofis No:149
Ataşehir/lstanbul
Tel: 0 216 900 24 8,1

Fakg:0 216 900 24 82
Acil durum tel (chemtr9c) : 0 212 705 53 40
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şEKERPANCAR| YAPRAK LEKEsl (cereospord öerbor4: Şek9rpancarl
;.iskin vaorakIarlnın o/o5 inde bir€r corcospora ysprak lEkssl 9örOldüğunde ilk

uviuıa,iıaya başlanlr. 15-2o gon sraİklarla d€vam edilmelidir. (maneb,

mrncoz€b orubu ilac|amalarda bu 7-10 o0n olacak)
rı-ıııoı iını ı_pxE HASTALıĞ|: 1.tJygulama çiçek gözl6ri kaba.dlğlnda
(dal slracesl bulunan y9,de 3-5 gon önce), 2, uygulgma pgmbğ rozgt
iomurcuğu döngminde çiç6kl9r ayn ayn gör0lduğund€, 3, uygulama çiçek taç
yapraktaiınln % 7o-8o'i dök0lunte, 4. v6 diğgr uygulamalar ğkoloiik
ioşulların haslalığın ilerl€mesi için uygun olduğu durumlarda ve hastallğln
§€vrine 0ö16 devam ğdilir.
İlnızÖı senr çExlRDEXLlLERoE çlçEK lıoıülLyAsü 1. uyguıama

çiçeklenmg başlanglclnda (o/o 5-10 çç€kt6), 2. uygulama tam gçeklenm€
dön€mind€ (o/o 90-,100 çiçekte) yapıİr,

DIREıüç lLE lLGlLl BlLGl:
Topguardo ,!25 sc (Flutriafol) adlı bltki koruma ürünu gtki mekanizmaslna
oore- orubu G1:3 olarak glnlflandlnlmtş bir fungisittir Aynı gtkl

iıekanlimasına sahip bitkt korUma ür{]nlerinin t6krarlayan uygulamalarl,
direnç g9lişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, dir€nç g€lişimini geciktirmgk
icin iooouirdo 125 sc'nin aynl üretlm s€zonu içerisinde öneril€n toplam
uygulami say,s,nı aşmayınız. tJygulamanln tgkrarianmasl ger€ktiği

auiumlaroa isa, fa*ll etki mekanizma§lna sahıp (G1]3 grubu harici) bitki

koruma ü.ünl€rinin kullanllmaslna öz9n gösteriniz,

KARlşABlLlRLlK DURUiru:
Diğ€r bitki koruma 0runleriylB ka.lştnlmas! önerilmez

fMC
ToPGuARD@ 125 sc
süsPANslYoN KoNSANTRE (sc)

l25 g/L Flutriafol

Göz lle tomas: Hemen bol su ile ylkayln. Kontakt lgns Vaİsa çtkann vg
göz kapaklarln| iyice agn, En az 15 dakika ylkamaya dğvam odin v6
tıbbiyardlm alln.
Yutma: Ağzl suyla iyice çalkalayın. Herhangi bir protez movcut ige

9kafln, Bol miKarda su içirin. Kusma t6hliksli olabil€c€ğinden dolay|,
kazazsde kondini rahatslz hi8s€d€rso kusmayl durdurun. sağlık
perEon€li taraflndan b€liütilmedikçe kugturmaya çahşmayln. Kusma
m6ydana golirs6, kusmuğun akciğgrl8re girm€m€gi için baş aşağlda
tutulm9İdlr, Bitinci kapall olan kişiye asla ağlzdan bir şey vermeyin.
Maruz kalan kişiyi temiz havaya çlkarln vo rahat nef€g alabilec€ği bir
pozisyonda §ıcak tutun v9 danlendirin. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk
yardlm pozisyonunda yan taraflna yatlrın ve solunumUn
gerçekleşebi|mesini sağIayln, solunum yollannIn açlk kalmaslnl
sağlayln. Yaka, kraval veya kem€r gibi giysinin slkl bölümlgrini
g€vşgtin. Tlbbi yardım akn,

ANT|DoTU VE TEDAVlsl: Bilinen özel bir antidotu yoktur. Aktif köm0r
ile gastİik lavaj dOşun0l€bilir. Hastada gözlenen bolitiler
d€ğ€rlendifils.€k uygun tedavi uygulanmalldlr.
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TEHLlKE
zARARLlLlK lFAoELERl
H318 ciddi göz hasarlarına yol açar.
H3l7 Alerjik cilt r€aksiyonlarlna yol açar.
H4l1 sucul ortamda uzun sore kalıcü, toksik etki

öNLEiil lFAoELERl
P280 Tozunu ve sisini3olumaylnlz.
P280 Koruyucu eldaven/koruyucu klyaf€Vgöz koruyucu/yüz
koruyucu kullanln
P3o2+P352 DER| lLE TEMAs HALlNDE lsE: Bolsabun
v6 su il6 ylkay|n,
P306+P35l+P338 GÖz lLE TEMASl HAL|NDE: su il€
birkaç dakika dikkatlice durulayln. Takıll v€ yapllma8l
kolaysa, kontak lenşleragkarl|n. Durulamaya devam edin,
P3r0 H9m9n tJLIJsAL zEHlR DANlŞMA MERKEZlNlN
114 NoLU TELEFoNUNU veya doktoru/hekimi arayln.
P391 Döküntüleri toplayln.
P501 lç€riği/kabl ulusal yöngtm€liklBro görB bertaraf edin.
EuH40l insan 8ağiığlna vo çevİeye yönelik riskleri
önlem9k için, kullanma talimatlanna uyun.

KULLAN|L|RKEN VE DEPoLAİı|IRKEN D|KXAT
EDlLEcEK HUsUsLAR:
-Bu 0ron baİklaİ va arllar için zaİarhdlr
-Kuşlar, toprak mikro ve makro organizma|arl için zararİ
olarak kabuledilmez,
-Hazlrlanan alaç hemen kullanllmahdlr
-AynI gün lokolil6bilecek miKardan daha 

'azla 
ilaçll mahllil

hazlrlamayınlz-
-Haz|.lanan ilaÇın dir6kt 90n9ş lşlğ|ndan korunmas|
garokir.
-ÜrOni]n kullanma ve içm€ 3ulaflna kanşmaslna mani
olunuz,
-Kullandlktan sonra boş ambalajlan imha edinaz. Başka
maksatlarla kullanmaylnlz.Ambelajlan/kapİafl çevr€y€, 9öl
vo akaEulaİa, kanalizasyona atılmama|ldlr.
-Ürün0 orijinal amba|ajlnda kapall olarak, ateşt9n uzakta,
sErin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
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lçlNDEKlLER
Flutriafol içerir.
zARARLlLlK |şARETl

lmalTarihi :

son Kullanma Tarihi: Ür€tim tarihinden itibar€n 2 yıldlr

Şarj No:
Ruhsat Tarih v€ No. | 21.1o19a7 l2054

KuLLLANlLAcAĞl BITKl vE ZARARLI oRGAİ{|ZMALAR:

c l(1t0l GINİL MUDI]ıLUOU

BlTKlKoRu A 0RüNONü]ı uYGULAiilAYA HAZ|RLA MAsl:
Tavsivo dozu uzerindsn hesaplanan Topguard' 125 sc önc€ ayn bir kapta

bir mi-ktar su ilo karlştlrıllr. Uygulama makin€sinin daposu yaaya kgdar su ila

dolduİulur, Makin€nan karlştırlclsl çallşür durumdayken kanşım depoya ilave

edilir. Kanşt.maya d€vam editerok depo suyla tamamlanlr. uygulama
tamam|anlncaya kadar karlştlrma işl€mine d6vam gdili.. Hazldanan kanşlml
aynl g(in içinde kullanlnız,
ı<lı-l-sRAsvoı: uvgulama önc€sinde uygulama makinas|nIn kalibrasyonu
yapllmakdlr Uygulamalarda lyi bir kaplama sağlay8€k şgkilde b€lirli alana
veiiıecek kanşim miı<taa ayarlanmalldlr, Uygulamalar gOn(]n s€rin
gaatlerind9, rüzoarslz veya az rozgarll }ıava koşullannda yapılmalldlr
UYGULAMA tüiAKlNAslNlN TEtlllzLlGl:
uygulamanln tamamlanmaslndan hemen sonra uygulama makinasinin
d;'osunu g0vsnli bir şokilde boşalhnlz, Depoya tgmiz su doldurduktan sonra
kaiıstırıcıvive o0skortm6 sistemini çallştlrarak t0m pa.çalann ylkanmaslnı

sağÜyınıi. Yıkama işlemini su kaynaklarlnln yak|nlnda yapmaylnlz. Ylkama
suyunu ve atlklan 8u kaynaklarına boşaltmaylnlz.

BlTKl KoRUtUlA 0RONONüN KuLLANtüA şEKLl:

BuĞDAY PAs HASTAL|KLAR| (Puccinia sppj] Hagtallk b€li.lilori (püsto|lgr)

gör0ldüğOnde uyguIamalara başlanmalldlr. Pas stmenlerine kgrşl yeşiI

aksam uygulaması yaplllr. Yapraklarln vg sapln yüzEyikaflglm ilo . .

kaplanaiJk şekilde uygulam8 yepllmalldlr, Koşullar ha§taİğın gelişimi için

uygun seyreders€ 0rünün gtkisOr€side dikkate allnarak ikinci uygulama
y;illabilii, Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğind6n dolayl
uygulama yapılmamal,d,.TARI ıtnR',ı,,ıır.l!üNl,ü6l

ToPGuARD@ 125 sc

t25 grl Flut.lafol

. önç. at|kotı otuyunuz.

. Evde kullanmaylnız.

. Çocuklardan, gld. va hayvan ygmlgı{ndon uzak tutunuz.

. Bltkl koruma oronaınon uygulanmaBı llrailnda hlç blr şoy
yomoylnlz, lçmoylnlz, algara kullanmaylnlz.

. Bltkl koruma 0.0n0 uygulanm|, sahaya 2 gon |naan vo hayvan
aokmaylnE.

. lnıan ve çevre ıağhğı üzerln. .lsklorl önlomok lçln, tav.iyo
9dlldlğl ,6klldo v9 tavslyo odllon deda kul|an|nE.

. TAVS|YE ED|LEİü ORÜNLER|N DlşlNDA KuLLANlLtııAsl
KEslNLlKLE YAsAKTlR.

. Kullanllan 0r0n0n boç ambalalln|n döİtto blrlno kadar t9miz au
koyarak |ylco çalkalaylnız. Çalkalama luyunu uygulama
tanklna boçaltnlz. Bu lrloml 3 kez tok.arlay|n|z.

zEHlRLEİ{irE BEL|RTlLER|; Genel z€hkl€nm6 belirtile.i görül€bilir.

lLKYARDlilı ÖNLE]tiLERl: Kirl9nmiş giysil€ri kazaz€d€nin 0zerinden
çlkarmadan önce su ile iyiÇ€ ylkayln veya eldiv€n
giyin. Ağlz ağza suniteneffüs gerçskloştirilmesi ilk yardlm p€rsongli için
t6hlikgli olabilir. semptomatik tedavi uygulayln.

solunum: Kazazed9yi kirlenme kaynağlndan uzaklaştlrın. Maruz kalan
kişiyitemiz havaya ç,kann v6 .ahat nofgg alabilocsği bir pozisyonda
slcak tulun ve dinl9ndi.in. solunum yollarlnln açlk kalmaslnl sağlayün.
Yaka, kravat veya k€mer gibi giysinin slkl bölOmlorini gevşetin. solunum
zorluğu çekildiğindB, uygun eğitimli p6rsonsl taraflndan kazazod€ye
oksijen voril€bilir. solunum dUrmuşsa, suni solunum uygulayln, Bilinci
yerindg olmayan kişiyi jlk yardlm pozisyonunda yan taraflna yatlrın v€
solunumun gorç€klsşgbilm€sini sağlayln. Homen tıbbi yardlm alIn,

Dorl llo toma!i Kirlenmiş 9iysi|6ri hgm€n çlkanp cildi sabun v6 su jle
ylkayln. En az 15 d8kika y|kamaya dEvam 9din. Kadenm iş giysilerinizi
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y€niden kullanmadan önce ylkayl
etmesi halındo tlbbi yardım akn.
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Bitki Adl zaİarh organlzma,
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uygulama
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ŞEKERPANCARl

BU ĞDA

Yaprak Leke H8stalığı
(cercosDora belicola)

50 mUda 35 9ün

Pa3 Ha8takklarl
sarı Pas
(P u @ i n i a stli i İorın i s)
Kdhvo,Fngi Pas
(Puceinid rocondita
triIici)
Kan Pds
(Pu@inia grdminis
triıici)

35 gün

ELMA
Kara Lek8
(vgnıUia ineaqualis)

45 ml/100 L
su

14 gün

KlRAz
Çiçek monilyası
(Monilid lexd =
sc'oıoıini8 

'aıa)

60 mU100 L
su

14 gün
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