
ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ 
EVDE KULLANMAYINIZ. 

ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ. 
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ. 
İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, SİGARA İÇMEYİNİZ.

İLACIN DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ. 
İLAÇLANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ 

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE 
YASAKTIR

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No. : 10907 / 08.06.2017

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. 
Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek 
karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde 
rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir 
miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile 
doldurulur. Makinanın karıştırıcısı karışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave 
edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamam-
lanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma 
ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının 
deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra 
karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını 
sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama 
suyunu ve atıklarının su kaynaklarına boşaltmayınız.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: 

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. 
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçleme-
yin. 
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini 
solumaktan kaçının. 
P273: Çevreye verilmesinden kaçının. 
P280:  Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz 
koruyucu kullanın. 
P501: İçeriği/kabı bertaraf edin. 
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek 
için, kullanma talimatlarına uyun. 

Net miktarı : 1 kg.
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER:

ZARARLILIK İŞARETİ:

ZARARLILIK İFADESİ:

ÖNLEM İFADESİ:

Mancozeb, Metalaxyl

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 
H361: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye
zarar verme şüphesi var. 
H400: Sucul ortamda çok toksiktir. 

Bağ*

Hıyar

Domates

Patates

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile
Hasat Arası Süre

14 gün

10 gün

7 gün

14 gün

250 gr/ da

250 gr/ 100 l su

250 gr/ 100 l su

250 gr// 100 l su

Mildiyö
(Phytophtora infestans)

Mildiyö
(Phytophtora  infestans)

Kabakgillerde Mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)

Bağ Mildiyösü
(Plasmopara viticola)

ATTEMPT 72 WP
ISLANABİLİR TOZ (WP)

%64 Mancozeb + %8 Metalaxyl

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan yerlerde kullanılmaz.

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Grubu M3 A1,4 Fungisit
(Mantar İlacı)

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
İnsanlarda zehirlenme vakası görülmemiştir.



ATTEMPT 72 WP
ISLANABİLİR TOZ (WP)

%64 Mancozeb + %8 Metalaxyl

Grubu M3 A1,4 Fungisit
(Mantar İlacı)

ATTEMPT 72 WP adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre M3-A1,4 
grubu olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip 
bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik 
etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ATTEMPT 72 
WP’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını 
aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki 
mekanizmasına sahip (M3-A1,4 grubu harici) bitki koruma ürünlerinin 
kullanılmasına özen gösteriniz.

Tavsiye edilen ürünlerde kullanılan fungisit, insektisit, akarisit ve bitki besin 
preparatlarının çoğu ile karışabilir. Tereddüt  halinde fiziksel karışabilirlik 
testi yapılmalıdır.

Bağda Mildiyö: İlk uygulama sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci 
ve sonraki ilaçlamalar 1. İlacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, 
meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Hıyar Kabakgiller Mildiyö: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk 
mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine 
göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. İlaçlamaların bitkinin her tarafını, 
özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Domateste Mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm 
çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya 
hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde 
ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün 
aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Patateste Mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları 
oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya 
başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

DİRENÇ İLE İLGİLİ BiLGİ:  

KARIŞABİLİRLİK  DURUMU:  

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114

Göz: Temas halinde 15–20 dakika göz açıkken bol su ile 
yıkayın. Gerekirse doktora başvurunuz.

Cilt: Temas halinde bulaşık elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut 
kısımlarını 15–20 dakika bol su ve  sabun ile yıkayın. Tahriş ve 

hassasiyet durumunda doktora başvurunuz.

Soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Solunum 
zorluğu var ise oksijen verin, solunum durmuşsa suni 

teneffüs yaptırın. Doktora başvurunuz.

Yutma: İlaç etiket veya ambalajı ile doktora götürülür. Bilinci 
kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve 

kusturulmaz.

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

İLKYARDIM TEDBİRLERİ:

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

ÜRETİCİ FİRMA:

İMALATÇI FİRMA:
Jadesheen Chemical Co., Ltd.,
901, NO. 299, Tongdu road, Jiangyin (214400), P.R.Çin

Shaanxi Sunger Road Bio-science Co., Ltd.,
Chuangye Avenue 9, Jixian Industrial Park, Zhouzhi, Xi'an, 
Shaanxi, China

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adalet Mah. Manas Blv. No:39 Folkart Towers B Kule Kat.31
D:3107AF Bayraklı-İzmir- Türkiye
Tel: 02323909205 Fax: 02323909101

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla imalatçılar ilaçlarının 
kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı 
depolanması ve uygulamadaki eksiklikler neticesinde
 oluşacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.

• Arılara ve balıklara zehirlidir.
• Sulama veya dahili işlerde kullanılan suları, akar veya 
durgun su sahalarını, drenaj sistemlerini ilaç artıklarıyla 
kirletmeyiniz.
• Tüm evcil hayvanları ilaçlanacak sahadan uzak tutunuz.
• Gıda ve yem maddelerini ilaçla kirletmeyiniz.

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında 
açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) 
tsınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

DEPOLAMA DURUMU:

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR:

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi


