
TR86761092A (273x150)

Süspansiyon Konsantre (SC)

361,1 g/l metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit

GRUP M1  Fungisit (Mantar ilac›)

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

İÇİNDEKİLER: Bakır Hidroksit, 

ZARARLILIK İFADELERİ
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH208 Alerjik reaksiyona neden olabilir.

ÖNLEM İFADELERİ
P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P261 Buharını solumaktan kaçının.
P264 Elleçlemeden sonra ellerinizi iyice yıkayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin,içmeyin veya sigara içmeyin.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 
NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P405 Kilit altında saklayın.
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 ve suda yaşayan canlılara zehirlidir. Her türlü su kaynağına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
-  Ürünü kapalı orijinal ambalajında, ısı kaynaklarından uzakta depolayınız.                        
- Uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Çocukların ve evcil hayvanların ulaşabileceği yerlerden,   
 gıda ve yemlerden uzakta muhafaza ediniz. 
-  Boşalan ürün ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz, başka amaçla kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlar altında açılmamış orijinal ambalajlarında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde tolerans sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçı ürünün kalitesini garanti eder. 
İmalatçı; ürünün hatalı depolanması, hatalı uygulanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklik 
sonucu doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı Hastalık adı Uygulama Dozu Son uygulama ile hasat
   arası süre
Zeytin Halkalı leke  250 ml/ 100  l su 14 gün
 (Spilocea oleagina) 

Bağ* Mildiyö (Plasmopara viticola) 100 ml/ 100 l su 7 gün

 Ölü Kol (Phomopsis viticola) 100 ml/ 100 l su 7 gün
 
 Sert çekirdekli meyvelerde  500 ml/ 100 l su
Kayısı Yaprak delen (Çil Hastalığı) (1.uygulama-dormant dönem) 
 (Wilsonomyces carpophilus) 250 ml/ 100 l su  7 gün
  (2. ve 3. uygulama)
  
Turunçgil  Kahverengi leke  200 g/ 100 l su 7 gün
 (Alternaria  f. sp. citri) 

Domates Mildiyö 200 g/ da 7 gün
 (Phytophthora infestans)  

Elma Karaleke 250 ml/100 l su 14 gün
 (Venturia inaequalis)

Ruhsat Tarihi ve No : 07.05.1998 / 3397

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılmaz.

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 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen    dozda kullanınız.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu 
ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: 
Ağızda madeni tat, kanlı ishal, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme, anemi. Solunması Halinde: Maruz kalan kişiyi hemen temiz 
havaya çıkarın. Yutulması Halinde: Kusturmayın. Ağzı su ile temizleyin. Yutulduğunda, hemen tıbbi yardım alın ve ürünün 
ambalajındaki etiketine bakın. Ciltle Teması Halinde: Kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi sabun ve bol su ile iyice yıkayın. 
Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun. Gözlerle Teması Halinde: Kontak lens varsa gözleri 
yıkamadan önce çıkarılmalıdırlar. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam 
edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: 
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: 
CHAMP FORMULA 2 FLOWABLE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup (M1) olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. 
Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle 
direnç gelişimini geciktirmek için CHAMP FORMULA 2 FLOWABLE ‘nin aynı sezon içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını 
aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 harici) bitki koruma 
ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 
CHAMP FORMULA 2 FLOWABLE diğer bitki koruma ürünü ile karıştırılmadan önce ön karışım denemesi yapılmalıdır.

ÜRETİM YERİ:
NUFARM GmbH & Co KG
A-4021, Linz
St.-Peter-Strasse 25
AVUSTURYA

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
NUFARM TURKEY KİMYEVİ MADDELER İTH. VE TİC.LTD. ŞTİ.
Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. No:67/3 Çekmeköy /İstanbul   
Tel: 0-216- 641 86 41

ÜRETİCİ FİRMA:
NUFARM S.A.S.                     
28, Boulevard Zephyrin Camelinat 
BP 75 92233 Gennevilliers Cedex 
FRANSA

®

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 suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ürünlü su depoya ilave 
edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam 
edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içerisinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama 
sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız 
veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.
UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin 
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.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
Bağ Mildiyösü: 1.uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır. 2. ve diğer uygulamalar: İlk 
uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik 
faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan 
kalktığında uygulamalara son verilmelidir.
Zeytinlerde halkalı leke: Marmara Bölgesi’nde: 1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 2.uygulama: 
çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, Ege Bölgesi’nde: 1.uygulama: İlkbahar sürgünleri 
görülmeden hemen önce, 2.uygulama: çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, Akdeniz 
Bölgesi’nde: 1.uygulama: Hasattan sonra 2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce, 3. uygulama: çiçek 
somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.
Bağda ölükol:
- Kış uygulaması: Budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.
- Yaz uygulaması: 1.uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda, 2.uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda, 3.uygulama 
sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.
Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (çil) (Kayısı): 1. uygulama sonbaharda yaprak dökümünden sonra (dormant 
dönem), 2. uygulama ilkbaharda   çiçek tomurcukları açılmadan önce (normal dönem), 3. uygulama meyvelerde çanak 
yaprak ve erkek organ tablası sıyrılırken (normal dönem). 
Turunçgilde Kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye 
başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün 
gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genö meyvenin hastalıktan korunması 
amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı 
ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir. 
Domates Mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi 
konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.
Elma karalekesi: 1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce). 2.uygulama: 
Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde). 3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 
dökülünce. 4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 
15 gün arayla yapılmalıdır.

DİKKAT

TEHLİKE ÖZELLİĞİ / İŞARETİ

Net miktarı: 1 LT


