
‹Ç‹NDEK‹LER
Bacillus subtilis 

ZARARLILIK ‹fiARETLER‹  -

ZARARLILIK ‹FADELER‹
EUH208 Bacillus subtilis içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM ‹FADELER‹
P102 Çocuklar›n eriflemeyece€i yerde saklay›n. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu k›yafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullan›n.
P501 ‹çerikleri/kab› yerel yönetmeliklere uygun olarak at›n›z. 
EUH401 ‹nsan sa€l›€› ve çevreye olan risklerinden kaç›nmak için, kullan›m talimatlar›na uyunuz.

KARIfiAB‹L‹RL‹K DURUMU
SERENADE SC di€er pestisitler ile kar›flt›r›labilir. Ancak uygulamadan önce kar›fl›m testi 
yap›lmal›d›r. Penetrant özelliklere sahip yay›c›larla kullanmay›n›z. Kar›fl›mlar her zaman fitotoksite 
için önceden denenmelidir.

D‹RENÇ ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LG‹
SERENADE SC adl› bitki koruma ürünü, etki mekanizmas›na göre Grup F6:44 olarak s›n›fland›r›lm›fl 
bir fungisittir. Ayn› etki mekanizmas›na sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamalar›, 
direnç geliflimini teflvik etmektedir. Bu nedenle, direnç geliflimini geciktirmek için SERENADE SC’nin 
ayn› üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama say›s›n› aflmay›n›z. Uygulaman›n 
tekrarlanmas› gerekti€i durumlarda ise, farkl› etki mekanizmas›na sahip (Grup F6:44 harici) bitki 
koruma ürünlerinin kullan›lmas›na özen gösteriniz.

ZEH‹RLENME BEL‹RT‹LER‹
Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.

‹LKYARDIM ÖNLEMLER‹
Genel öneri: Tehlikeli bölgenin d›fl›na ç›kart›n›z. Etkilenen kifliyi stabil yan konumda yat›r›p tafl›y›n›z. 
Kirlenmifl giysilerinizi hemen ç›kar›n ve güvenli bir flekilde bertaraf edin. Solunmas› halinde: Temiz 
havaya ç›kart›n›z. Hastay› s›cak tutunuz ve k›p›rdatmay›p, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol 
merkezine baflvurunuz. Cilt ile temas: Bol su ve sabunla cilt derhal y›kanmal›d›r, e€er varsa 
polietilen glikol 400'le ve arkas›ndan bol suyla y›kanmal›d›r. Semptomlar devam ederse doktora 
baflvurunuz. Göz ile temas: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklar›n›n alt› dahil olmak en az 15 
dakika boyunca iyice y›kay›n›z. Gözlerde lens varsa, ilk befl dakika sonunda ç›kar›n›z, sonra gözleri 
y›kamaya devam ediniz. Tahrifl oluflur ve devam ederse t›bbi yard›m al›n›z. Yutulmas› halinde: 
Kusturmay›n. Doktora veya zehir kontrol merkezine baflvurunuz. A€z› çalkalay›n›z.

ANT‹DOTU VE TEDAV‹S‹
Semptomatik tedavi uygulay›n›z. Önemli yutma durumlar›nda ilk 2 saat içerisinde mide y›kamas› 
dikkate al›nmal›d›r. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulamas› daima tavsiye 
edilebilir. Özel bir antidot bilinmiyor.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN D‹KKAT ED‹LECEK HUSUSLAR
- Rüzgârl› havada ilaçlama yapmay›n›z.
- Bofl ürün ambalajlar›n› baflka amaçlarla kullanmay›n›z ve usulüne göre imha ediniz.
- Her türlü su ve kayna€›na bulaflt›rmay›n›z.
- Serin ve kuru yerde saklay›n›z.

DEPOLAMA DURUMU
Normal (serin ve kuru) flartlarda, kendi ambalaj›nda, aç›lmadan depoland›€›nda 2 y›l süre ile bitki 
koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde bir de€ifliklik olmaz. Ambalaj 
aç›ld›€›nda 
bir gün içerisinde kullan›lmal›d›r.

F‹RMA BEYANI
Orijinal ambalajlar›nda sat›lmak kayd› ile ürünün kalitesini garanti ederiz. 
Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz d›fl›nda oldu€undan, depolama, 
dozaj ve uygulama hatalar›ndan dolay› ç›kabilecek zararlar için sorumluluk 
kabul etmeyiz.

RUHSAT SAH‹B‹ VE ‹THALATÇI F‹RMA
Bayer Türk Kimya San. Ltd. fiti.
FSM Mah. Balkan Cad. No: 53  
34770 Ümraniye / ‹stanbul 

ÜRET‹C‹ F‹RMA
Bayer de Mexico S.A. de C.V. 
Autopista San Martin Texmelucan-
Tlaxcala Km 6.5, San Felipe Ixtac.,
Ixtacuixtla de M. Matamoros, 
Tlax. C.P. 90120 / Meksika

Ruhsatname tarihi ve numaras› : 06.09.2004 / 4810

B‹TK‹ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
Doza göre gerekli miktarda bitki koruma ürünü, ayr› bir kapta su ile iyice kar›flt›r›l›p, k›smen su dolu aletin deposuna yavafl yavafl ve sürekli 
kar›flt›r›larak ilave edilir, bir yandan da depo su ile tamamlan›r. ‹laçlama bitkilerin gövde, yaprak ve dallar›nda kuru yer kalmayacak flekilde, 
ak›tma ve damlama yapt›rmadan düzgün olarak pülverize yap›lmal›d›r. ‹laçlamalar günün s›cak saatlerinde, bitkilerin yapraklar› çok kuru ve 
solgun oldu€unda yap›lmamal›, günün serin saatlerinde yap›lmal›d›r. Depodaki kar›fl›m uzun süre bekletilmemelidir. Kar›fl›m›n pH’s› 4.5-8.5 
aras› olmal›d›r.
KAL‹BRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinas›n›n kalibrasyonu yap›lmal›d›r. Uygulamalarda iyi bir kaplama sa€layacak flekilde 
belirli alana verilecek kar›fl›m miktar› iyi ayarlanmal›d›r. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgars›z veya az rüzgarl› hava koflullar›nda 
yap›lmal›d›r.
Tohum ‹laçlamas› kalibrasyonu: Tohum ilaçlamas›nda, döner diskli tohumluk ilaçlama aleti, döner bidon sistemli aletler ve patates 
tohumluk ilaçlamas› için gelifltirilen aletler ile 100 kg tohum için önerilen ilaç miktar› 1-1,5 litre su içerisinde haz›rlanan ilaçl› kar›fl›m s›rt 
pülverizatörü ile ilaçlama aletlerinde, temiz bir örtü veya sert bir zemin üzerine serilen tohumluklara püskürtülür. Yumrular›n her taraf›n›n 
ilaçla kaplanmas› için kar›flt›r›l›r.
Damlama sisteminin kalibrasyonu: Damlama sisteminin kalibrasyonu için bafltan ve sondan 3 meme 1 dakika çal›flt›r›larak debisi ölçülür. 
Sapma %10 u geçmemelidir. Dekara verilecek bitki koruma ürünü için gerekli su miktar› belirlenir.

UYGULAMA MAK‹NES‹N‹N TEM‹ZL‹⁄‹: Uygulaman›n tamamlanmas›ndan hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir 
flekilde boflalt›n›z. Depoya temiz su doldurduktan sonra kar›flt›r›c›y› ve püskürtme sistemini çal›flt›rarak tüm parçalar›n y›kanmas›n› 
sa€lay›n›z. Y›kama ifllemini su kaynaklar›n›n yak›n›nda yapmay›n›z. Y›kama suyunu ve at›klar› su kaynaklar›na boflaltmay›n›z.

B‹TK‹ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA fiEKL‹
Elma Karalekesi: Dal s›racas› yok ise 1. ilaçlama çiçek gözleri kabard›€›nda, 2. ilaçlama pembe rozet tomurcu€u döneminde (çiçekler ayr› 
ayr› görülünce), 3. ilaçlama çiçek taç yapraklar› %70-80 dökülünce, 4. ve di€er ilaçlamalar ekolojik koflullar›n hastal›€›n ilerlemesi için uygun 
oldu€u durumlara göre 10 gün ara ile yap›l›r.
Ba€ Mildiyösü: 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca, 2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastal›€›n seyri ve meteorolojik koflullara ba€l› 
olarak enfeksiyon için uygun koflullar mevcut ise 7-10 gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koflullar ortadan kalk›nca ilaçlamaya 
son verilir. 
Ba€ Kurfluni küf: Bitki koruma ürününün 7 günlük etki süresi göz önüne al›narak ilaçlamalar yap›lmal›d›r. Hastal›k için flartlar olufltu€unda 
tam kaplama yapacak flekilde uygulamaya bafllan›r. Gerekirse hasat zaman›na kadar ilaçlamalara devam edilir.
Domates (Sera) Külleme ve Erken yaprak yan›kl›€›: ‹lk hastal›k belirtilerinin görülmesiyle kullanmaya bafllan›r ve flartlar de€iflmedikçe 5-7 
gün ara ile kullanmaya devam edilir.
Domates (Sera), Biber (Sera), H›yar (Sera) ve Patl›can (Sera) Kurfluni küf: ‹laçlamalara çevrede ilk hastal›k belirtileri görülmesiyle 
bafllan›r ve flartlar de€iflmedikçe 7 gün ara ile kullanmaya devam edilir.
Marul (Tarla) Beyaz çürüklük: Bulafl›k oldu€u bilinen alanda toprak uygulamas› dikimden önce, yeflil aksam uygulamas› ise fidelerin 
flafl›rt›lmas›ndan sonra bafllanmal›d›r.
Kay›s› ve Kiraz Çiçek Monilyas›: ‹lk ilaçlama çiçeklenme bafllang›c›nda çiçeklerin % 5-10’u aç›ld›€›nda yap›lmal›d›r. Bitki koruma ürününün 
7 günlük etki süresi göz önüne al›narak ya da çiçeklenme oran›na göre ikinci uygulama % 30 çiçeklenmede, üçüncü uygulama % 60 
çiçeklenmede, dördüncü uygulama ise tam çiçeklenme döneminde yap›lmal›d›r.
Domates (Sera) Toprak kökenli patojenler: Toprak ilaçlamas›, ekimden önce veya ekimle birlikte yap›l›r. Fide ilaçlamas›, fideler toprak 
yüzüne ç›kt›ktan sonra bir veya birden fazla uygulama yapabilir.
Armutta Atefl yan›kl›€› hastal›€›: 1. ilaçlama çiçeklenme bafllang›c›ndan (beyaz rozet) itibaren, 2. ve di€er ilaçlamalar günlük ortalama 
s›cakl›k 15°C ve üzerinde ya€murlu ve nemli koflullar devam etti€i sürece 5’er gün aral›klarla ilaçlama yap›lmal›d›r. Çiçeklenme sonras› 
ilaçlama yap›lmamal›d›r. Çiçeklenme sonras› aktif sürgün gelifliminin devam etti€i dönemde don, dolu, kum f›rt›nas› gibi a€açta yaralanmaya 
neden olan iklim olaylar› gerçekleflirse 18 saat içerisinde ilaçlama yap›lmal›d›r.
Patateste Kökbo€az› nekrozu ve Siyah si€il hastal›€›: Dikim öncesinde tavsiye edilen dozda tohumluklar tamamen ilaçla kaplanmal›d›r.
Tütün fidelerinde Çökerten: 1. ilaçlama tohumlar ekilip kapak topra€› ile örtüldükten hemen sonra, 2. ilaçlama bitkiler toprak yüzeyine 
ç›kt›ktan ve ilk hastal›k belirtileri görüldükten sonra yap›l›r. Daha sonra ilaçlama yapmak gerekirse ilaçlamalara 8-10 gün aral›klarla devam 
edilir. 
Tütünde Mildiyösü (Mavi küf): Fidelikte tohumlar çimlenip fidelerin toprak yüzeyini örtmesinden sonra, tarlada ise dikim ifli bittikten sonra 
ilaçlamalara bafllanmal›d›r. 
Çilek Kurfluni küf: 1. ilaçlama ilk çiçeklerin %10 u aç›nca, 2. ilaçlama çiçeklerin %50 si aç›nca, 3. ilaçlama ilk yeflil meyvelerin görüldü€ü 
dönemde yap›lmal›d›r. Serenade SC biyolojik bir ürün oldu€u için 7-10 gün aral›klarla ilaçlama yap›lmal›d›r.

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmay›n›z.
Çocuklardan, g›da ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullan›n›z.
Bitki koruma ürününün uygulanmas› s›ras›nda hiçbir fley 
yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmay›n›z. 
Bitki koruma ürünü uygulanm›fl sahaya 1 gün insan ve hayvan 
sokmay›n›z.
‹nsan ve çevre sa€l›€› üzerine riskleri önlemek için, tavsiye 
edildi€i flekilde ve tavsiye edilen dozda kullan›n›z. 
TAVS‹YE ED‹LEN ÜRÜNLER‹N DIfiINDA KULLANILMASI 
KES‹NL‹KLE YASAKTIR.
Kullan›lan ürünün bofl ambalajlar›n›n içine 1/4’üne kadar temiz 
su koyarak iyice çalkalay›n›z. Çalkalama suyunu ilaçlama tank›na 
boflalt›n›z. Bu ifllemi 3 sefer tekrarlay›n›z.

SERENADE ® SC Bayer Grubu’nun tescilli markas›d›r.

ULUSAL ZEH‹R MERKEZ‹ (UZEM) Tel: 114

TR80567499C (150x145)

GRUBU F6:44  Biyolojik Fungisit (Mantar ‹lac›) 

Süspansiyon konsantre (SC) % 1,34 Bacillus subtilis 
QST 713 ›rk›
(min. 1x109 cfu/ml)

SERENADE
®

SC

ve dolum miktar yüksekli€i
6,5 mm’dir.

6,5 mm 5000 ml

5000 ml

Bitki ad› Zararl› organizma ad› Uygulama dozu Son uygulama ile
    hasat aras›ndaki süre

Domates Külleme (Leveillula taurica) 1400 ml / da -
(Sera) Erken yaprak yan›kl›€› (Alternaria solani)
 Kurfluni Küf (Botrytis cinerea) 

Domates (Sera) Toprak kökenli patojenler 2 litre / 10 l su (dald›rma) + -
 (Fusarium oxysporium) 2 litre / da (damlama sulama) 

Biber (Sera) Kurfluni Küf (Botrytis cinerea) 1400 ml / 100 l su -

H›yar (Sera) Kurfluni Küf (Botrytis cinerea) 1000 ml / 100 l su -

Patl›can (Sera) Kurfluni Küf (Botrytis cinerea) 1000 ml / 100 l su -

Marul (Tarla) Beyaz çürüklük (Sclerotinia sclerotiorum) 1000 ml/da -

Kay›s› Çiçek Monilyas› (Sclerotinia laxa) 1500 ml / 100 l su -

Kiraz Çiçek Monilyas› (Sclerotinia laxa) 1500 ml / 100 l su -

Elma Karaleke (Venturia inequalis) 1500 ml / 100 l su -

Armut Atefl Yan›kl›€› (Erwinia amylovora) 1000 ml / 100 l su -

Ba€ Kurfluni Küf (Botrytis cinerea) 1500 ml / 100 l su -

Ba€ Ba€ Mildiyösü (Plasmopara viticola) 1000 ml / 100 l su - 

Patates Kökbo€az› nekrozu ve 300 ml / 100 kg tohum -
  Siyah Si€il Hastal›€› (Rhizoctonia solani) 

Tütün Tütün Mildiyösü (Mavi küf) 
 (Peronospora hyoscyami f. sp. tabacina) 1000 ml / da  -

Tütün Tütün fidelerinde Çökerten 1 ml / m2  -
  (Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., 
 Alternaria spp.) 

Çilek Kurfluni Küf (Botrytis cinerea) 1000 ml/da -

KULLANILACA⁄I B‹TK‹ VE ZARARLI ORGAN‹ZMALAR


