İMAL TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI:
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 23/02/2006 ve 5409

NET MİKTARI:
AZAMİ PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):

İÇİNDEKİLER
KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR

MERPAN 80 WG®
Suda Dağılabilen Granül (WG)

Hastalık adı

Uygulama
Dozu

Elma

Karaleke Hastalığı

100 g / 100 l su

7 gün

200 g / 100 l su

10 gün

(Venturia inaequalis)
Kayısı

Yaprak delen Hastalığı

GRUP

Erken Yaprak Yanıklığı

185 g / 100 l su

7 gün

185 g / 100 l su

7 gün

100 g/100 l su

7 gün

(Alternaria solani)

Domates

Domates Mildiyösü
(Phytophthora infestans)

Armut

Armut Karalekesi

M4

FUNGİSİT (Mantar İlacı)

%80 CAPTAN

(Coryneum beijerinckii)
Domates

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Son Uygulama
İle Hasat
Arasındaki
Süre

Bitki Adı

(Venturia prina)

BİTKİ
KORUMA
ÜRÜNÜNÜN
UYGULAMAYA
HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma
ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama
makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin
karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir.
Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama
tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan
ilacı aynı gün içinde kullanınız.
KALİBRASYON: İlaçlama öncesinde ilaçlama makinasının
kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda iyi bir kaplama sağlayacak
şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. İlaçlamalar günün serin
saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
İLAÇLAMA
MAKİNASININ
TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın
tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu
güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra
karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların
yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında
yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Captan

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbir şey yemeyiniz,
içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün süre ile insan ve hayvan
sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde
ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.
KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMABALAJLARININ İÇİNE ¼’ÜNE
KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ.
ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU
İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Deri, göz, burun ve boğazda tahriş
yapabilir. Nefes alma güçlüğü ve göz yaşarmasına neden olabilir.
İLK YARDIM TEDBİRLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk
yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj
veya etiketini birlikte götürünüz.
SOLUMA: Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni
solunum yapın. Bir doktor çağırın.
YUTMA: Ağzı iyice yıkayın. Bol su için. Herhangi bir rahatsızlığın devamı
halinde, doktora başvurun.
CİLTLE TEMAS: Önlem ifadelerine bakınız, gerekirse doktora başvurunuz.
GÖZLERLE TEMAS: Önlem ifadelerine bakınız, gerekirse doktora
başvurunuz.
ANTİDOTU ve TEDAVİSİ: Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomlara
göre tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ‘ UZEM’ TEL: 114

UYARI KELİMESİ: DİKKAT
ZARARLILIK İFADELERİ
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
ÖNLEM İFADELERİ
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile
yıkayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç
dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri
çıkartın. Durulamaya devam edin.
P501 İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında
bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için,
kullanma talimatlarına uyun.
KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR:
 Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız
 Yağlı ilaçlarla birlikte kullanılmaz.
 Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
 Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
 Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
 Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç
bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni
çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. İlaçlama esnasında bitki
en iyi şekilde yıkanmalıdır. Rüzgârlı havalarda ve günün sıcak saatlerinde
ilaçlama yapılmamalıdır.
Elmada Karaleke hastalığına karşı; 1.ilaçlama: Çiçek gözleri
kabardığında, 2.ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler
ayrı ayrı görüldüğünde), 3.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70–80
dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar: Ekolojik koşullar hastalığın ilerlemesi
için uygun olduğu durumlarda ilacın etki süresi dikkate alınarak
yapılmalıdır.
Kayısıda Yaprakdelen (Çil) hastalığına karşı; 1. ilaçlama sonbaharda
yaprak dökümünden hemen sonra, 2. ilaçlama ilkbaharda çiçek
tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde), 3.
ilaçlama meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası (kılıfı)
meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.
Domateste Erken Yaprak Yanıklığı ve Domates Mildiyösü;
İlaçlamalara ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanır, hastalığın
şiddeti ve iklim koşullarına bağlı olarak ilaçlamaya 7-10 gün ara ile devam
edilir.
Armutta Karaleke hastalığına karşı; 1.ilaçlama çiçek gözleri
kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır),
2. ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3. ilaçlama çiçek ve taç yaprakları
%70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar kullanılan fungisitlerin etki
süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
MERPAN 80 WG isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre
Grup M4 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına
sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini
teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için
MERPAN 80 WG’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam
uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken
durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M4 harici)
fungisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir
karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan
depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.
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MERPAN 80 WG
Suda Dağılabilen Granül (WG)
GRUP

M4

FUNGİSİT (Mantar İlacı)

%80 CAPTAN

®

FİRMA BEYANI:
Bitki koruma ürününün kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan
bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda
kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan
firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun
seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve
imhası esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan doğacak
tüm riskleri ortadan kardırmak mümkün değildir. Bitki koruma ürününün
spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilacı teslim sırasında firma garantisi
altındadır

ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM YERİ
Adama Makhteshim Ltd.
P.O.Box 60, Beer Sheva 8410001 İsrail
RUHSAT SAHİBİ:
ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi Çınarlı Mahallesi
Şehit Polis Fethi Sekin Cad.
No:3/0806 Konak/İZMİR
Tel: 0232 462 61 40

