
İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak) 
Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak) 
Şarj numarası : (damga) 
Ruhsatname tarihi ve numarası: 06.05.2015/10234 

KULLANILACAGI BiTKi VE ZARARLI ORGANiZMALAR 

Bitki Adı 

DOMATES 

ELMA 

HIYAR 
(Tarla) 

ŞEFTALi 

Zararlı organlıma adı 

Patlıcangillerde külleme 
{Leveillufa taurica) 

Külleme 
(Erysiphe necata,) 

Kurşuni küf 
(Botrytis cinerea) 

Mildiyö 
(Plasmopara viticala) 

Bağ ölükol 
{Phomopsis viticola) 

Karaleke 
(Venturia ineaqua/is) 

Uygulama 
Doıu 

200 g/100 Lsu 

200 g/100 Lsu 

200 g/100 lsu 

200 g/100 Lsu 

200 g/100 Lsu 
(yaz uygulaması) 

200 g/100 Lsu 

Külleme 200 g/100 Lsu 
(Podosphoera /eucothrico) 

Kabakgillerde külleme 
(Erysiphe cicharacearum, 200 g/100 Lsu 
Sphaerotheca fluginea) 

Kabakgillerde mildiyö 
(Pseudoperonospora 

cubensis) 

Şeftali yaprak kıvırcıklığı 
(Taphrina defarmans) 

200 g/100 Lsu 

200 g/100 Lsu 

Son uygulama 
ile hasat 

arasındaki süre 

7 gün 

sofralık 10 gün 
şaraplık 42 gün 
sofralık 10 gün 
şaraplık 42 gün 
sofralık 10 gün 
şaraplık 42 gün 
sofralık 10 gün 
şaraplık 42 gün 

7 gün 

7 gün 

7 gün 

7 gün 

7 gün 

•Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaı.

BiTKi 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 ıle 
doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave 
edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama 
tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı 
aynı gün içinde kullanınız. 

KALiBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu 
yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli �lana 
verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerınde, 
rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. 
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Agrocrip® 
ıslanabilir Toz (WP)

Grubu M:M4 Gl:3 j FUNGISIT (Mantar ilacı) 
% 70 Folpet + % 1,5 Trladimenol 

• Önce etiketi okuyunuz.
• Evde kullanmayınız.
• Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. 

. . . __ • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyınız, ıçmeyınız,
sigara kullanmayınız.

• Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan sokmayınız.
• insan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve

tavsiye edildiği dozda kullanınız.
1 AVSIYE EDiLEN ÜRÜNLERİN DiŞiN DA KULLANILMASI 

KESiNLiKLE YASAKTIR 

ZEHİRLENME BELiRTiLERi 
Gözler, deri, burun ve boğazda tahrişe neden olur. Yutulduğunda zararlı olabilir. 

iLK YARDIM ÖNLEMLERi 
Solunması halinde; Zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes 
alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. Solunum yollarının �çık kal'.11asını 
sağlayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyın. Tıbbı yardım 
alın. 

. . . Yutulması halinde; Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Bılıncı kapalı 
olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya çalışmayın. Tıbbi yardım 
alın. 
C ilt ile teması halinde; Kirlenmiş giysileri çıkarın ve cildi su ile iyice yıkayın. 
Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın. 
Göz ile teması halinde; Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. 
En az 15 dakika boyunca suyla yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Yıkamadan sonra 
tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. 

ANTIDOTU ve TEDAViSi 
Herhangi bir spesifik antidotu yoktur. Mide lavajından ö�ce_'.11üm_kün olabi�_

ecek 
mukoza zararını kontrol et. Solunum ile alınmış ise, akciger odemı var mı gozle. 
Merkezi sinir sistemi simptomik etkilerine göre tedavi ediniz. 

ULUSAL ZEHiR DANIŞMA MERKEZi (UZEM) Tel: 114 

Net miktarı: (kg veya L) 
Azami perakende satış fiyatı: 

içindekiler: Folpet, Triadimenol 

UYARI KELiMESi: DiKKAT 

Zararlılık ifadeleri (H) 
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. 
H332 Solunması halinde zararlıdır. 
H351 Kansere yol açma şüphesi var. 
H400 Sucul ortamda çok toksiktir. 

Önlem ifadeleri (P) 
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. 
P273 Çevreye verilmesinden kaçının. .. 
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yuz 

koruyucu kullanın. . . _ 
P305+P351+P338 GÖZ iLE TEMASI HALiNDE: Su ile birkaç dakıka dıkkatlıce 

PSOl 

EUH401 

durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. 
Durulamaya devam edin. . İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere �öre ��rtaraf edin: 
insan sağlığına ve çevreye yönelik rısklerı onlemek ıçın, 
kullanma talimatlarına uyunuz 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR 
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. 
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız. 
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız. 
_ Çok sıcak ve kurak şartlarda ayrıca kültür bitkisi stres altındayken 

uygulanmamalıdır. 
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