
lmal tarihi: 
Son Kullanma Tarihi: 
i;iarj No : 
Ruhsat tarihi ve numarasi: 25.06.2015 ve 10292 

GENEL BiLGiLER: 
Acanto• Plus 280 g/L SC formulasyonlu; 80 g/L cyproconazole ve 200 g/L 
picoxystrobin i9ermektedir. AcantoePlus kontakt etkili ve penetrant ozellikte clan; 
bugday ve mIs1rda olu$an sap ve yaprak hastal1klann,n kontrolunde kullanilan bir 
fungisittir. 
Cyproconazole, ergosterol biyosentezini bloke ederek fungusun buyumesini inhibe 
eden onemli bir fungal sterotdur. 
Picoxystrobin, strobilurin grubuna ait geni$ spekturumtu bir fungisittir. Sistemik, 
transtaminar ve koruyucu ozelliktedir. 
Acantoe Plus i9in en iyi uygulanma; koruyucu ama9tI yapIlan ya da hastahg,n erken 
geli$im doneminde yap1lan uygulamadir. 

Acantoe Plus bitki dokutar,na h1zhca giri$ yapar dolay1s1yla ilai,lamadan 1 saat 
sonra yagan yagmurdan etkitenmez. lla9lamanin tekrarlanmas,na gerek yoktur. 

KULLANILDIGI BiTKi VE ZARARLI ORGANiZMALAR· "" 

Son lla9lama 
Bitki Adt ZararlI Organizma Adi Doz ile Hasat 

Arasmdaki 
Sure 

Septorya yaprak lekesi 50 ml/da 35 giin 
/Seotoria triticil 

Bugday Tah,I Kiillemesi 50 ml/da 35giin 
/Ervsiohe nraminisl 

San Pas Hastahg, 50 ml/da 35gun 
tPuccinia striiformisl 

M1sir• M1sir Yaprak Yantkhg1 100 ml/da 56 giin 
rsetosnhaeria turcica 1 

i;iekerpancan Cercospora Yaprak 75 ml/da 42 gun 
Lekesi 
ICercosoora betico/al 

i;:emk Celtik Yan1kl@ 100 ml/da 56 giin 
-

/Pvricufaria orvzael 

• Acantoe Plus'1 tath mIs1r ve silajhk mIs1r yeti$tirilen alanlarda kullanmay1ntz. 

BiTKi KORUMA 0R0N0N0N UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: 
Tavsiye dozu iizerinden hesaplanan ila9 once ayn bir kapta bir miktar su ile 
kan$tmlir. lla9tama makinesinin deposu yanya kadar su ile doldurulur. Makinenin 
kan$tmc1sI 9al1$tr durumdayken ila9h su depoya ilave edilir. Kan$ttrmaya devam 
edilerek depo suyla tamamlanir. lla9lama tamamlanincaya kadar kan$ltrma 
i$Iemine devam edilir. Hazirtanan ilac, ayn, giin i9inde kullan,niz. 

KALiBRASYON: ila9lama oncesinde ila9lama makinasmm kalibrasyonu 
yapIlmahd1r. iIa9lamalarda iyi bir kaplama saglayacak $ekilde ila9h su miktan 
ayarlanmal1d1r. lla9lamalar giiniin serin saatlerinde, riizgarsIz veya az riizgarh hava 
ko$ullarmda yap1lmat1dtr. 

ila�lama Makinesinin Temizlenmesi: 
lla9laman,n tamamtanmasindan hemen sonra ila9tama makinesinin deposunu 
guvenli bir $ekilde bo$alt1ntz. Depoya temiz su doldurduktan sonra kan$hrc1yI ve 
puskurtme sistemini yah$ttrarak tiim parc;:alann y1kanmas1nt saglaym,z. YIkama 
i$Iemini su kaynaklann,n yakininda yapmaymIz. Y1kama suyunu ve at1klan su 
kaynaklanna bo$altrnayin1z. 

fl;/ 

� 

Acanto® Plus 
Suspansiyon Konsantre (SC) 

Gru,e C3:11 G 1:3 I Fungisit (Mantar llac1) 

200 g/L Picoxystrobin+80 g/L Cyproconazole 

ONCE ETiKETi OKUYUNUZ 
EVDE KULLANMAYINIZ. 
COCUKLARDAN VE GIDA VE HAYVAN YEMLERiNDEN UZAK TUTUNUZ, 
BiTKi KORUMA 0R0NON0N BUHAR VEJ VEYA ZERRELERiNi 
SOLUMAYINIZ. 
BU BiTKi KORUMA 0R0N0NON UYGULANDIGI SAHAYA 12 SAAT iNSAN VE 
HAYVAN SOKMAYINIZ. 
iNSAN VE CEVRE SAGLIGI 0ZERiNE RiSKLERi 0NLEMEK iCiN TAVSiYE 
EDiLDiGi i;iEKiLDE VE DOZDA KULLANINIZ. 
TAVSiYE EDILEN 0R0NLERIN Dli;ilNDA KULLANILMASI KESINLiKLE 
YASAKTIR. 
KULLANILAN 0R0N0N BOi;i AMBALAJININ D0RTTE BiRiNE KADAR TEMiZ 
SU KOYARAK iYiCE CALKALAYINIZ. CALKALAMA SUYUNU iLACLAMA 
TANKINA BOi;iALTINIZ. BU ii;iLEMi 3 SEFER TEKRARLAYINIZ. 

ZEHiRLENME BELiRTiLERi: 
insan zehirlenme vakalan ve deneysel zehirlenme semptomlan 
bilinmemektedir. 
iLKYARDIM ONLEMLERi: 
Zehirlenme an1nda a$ag1da belirtilen ilkyard1m tedbirlerini alin,z. doktor yagmmz, 
bitki koruma uriinunun ambalaj veya etiketini birlikte goturiinuz. Bilinci kapah ki$iye 
ag1zdan hemangi bir $ey vermeyiniz. 
Yutulmas, halinde:Ttbbi yard1m al1ntz. Doktor veya zehirlenme merkezi taraf,ndan 
soylenmedigi surece kusturmay,niz. Kazazede bilin9li ise: Agz1 suyla 93lkalay1n1z. 
Gozte temas, halinde: Gozii a91k tutun ve 15-20 dakika boyunca yava$ ve nazik9e 
su ile yalkalayin. Gozde tahri$ devam ederse, bir uzmana basvurunuz. 
Deriyle temas, durumunda: Bula$ml$ clan giysilerinizi ve ayakkab1lanmz1 hemen 
9IkannIz. Sabun ve bot miktarda su ile hemen y1kay1n1z. Derinin tahris olmas, 
durumunda veya alerjik reaksiyonlar goriildugu takdirde doktora basvurunuz. Tekrar 
giymeden once giysilerinizi yIkayinIz. 
Solunmas, halinde: Solunmas, halinde temiz havaya 91kann1z. Onemli miktarda 
maruz kalmIrsa doktora basvurunuz. Suni solunum ve/veya oksijen gerekli olabilir. 

ANTiDOTU VE TEDAViSi 
Ozel bir antidotu yoktur. Semptomik tedavi uygutanir. 
Hemangi bir zehirlenme an,nda a$ag1daki Ulusal Zehir Dani$ma Merkezi (UZEM) 
telefon numaras,ni arayarak ilk yard1m ve tedavi i9in daha fazla bilgi alabilirsiniz. 

ULUSAL ZEHiR DANISMA MERKEZi {UZEM): 114 

® DuPont'un tescilli markas1dtr. 

iCiNDEKiLER: Picoxystrobin, Cyproconazole 
ZARARLILIK ii;iARETi: 

TEHLiKELi 
ZARARLILIK iFADELERi: 

Net Miktan: 
Azami Perakende Sat,$ Fiyati: 

H36 1 d Dogmam,� 9ocukta hasara yol a9ma �uphesi var. 
H317 Alerjik cilt reaksiyonlanna yol ayar. 
H410 Sucul ortamda uzun sure kal1c1, 90k toksik etki. 

0NLEM iFADELERi: 
P 201 Kullanmadan once ozel talimaUan okuyun. 
P 26 1  Sisini veya dumantnt solumaktan ka9,n,n, 
P 280 Koruyucu eldiven/koruyucu k1yafet kullan,n. 
P302 + P352 DERI ILE TEMAS HALINDE ISE: Bol sabun ve su ile y1kaytn. 
P308 + P313 Maruz kalinma veya etkile�me halinde ISE: T1bbi yard1m/bak1m al,n. 
P363 Kir1enmi� giysilerinizi yeniden kullanmadan once y1kay,n, 
P391 Dokuntuteri toplayin. 
P 501 l9erigi/kab1 onaylanm,� bir at,k bertaraf tesisinde bertaraf edin. 

EUH401: Ins an saghgina ve 9evreye yonelik riskleri onlemek i9in, kullanma 
talimatlarina u_yun., 

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR: 
Bu Griin bahk ve sucul omurgas1zlara toksiktir. Uygulama yap1lm1$ alanlara yak,n 
sularda ya$ayan sucul organizmalara bula$mas, tehliketidir. Dogrudan suya ya da 
yuzey suyu clan yer1ere uygulamay,nIz. Bo$ ila9 ambalajin, hemangi bir ama9 i9in 
kullanmay,n1z.Bo� ambalajlan veya ila9 fazlas1n, yonetrneliklere uygun olarak imha 
ediniz. 

DEPOLAMA DURUMU: 
Acantoe Plus orjinal ambatajinda, kuru ve iyi havalandinlan, olabildigince dogrudan 
giine$ 1�191 almayan serin bir depoda, yiyecek ve hayvan yemlerinden uzak bir 
yerde depolanmahdir. Normal (serin ve kuru) �artlarda orijinal ambalajinda 
depoland19,nda 2 yIt sure ile ilac,n fiziksel, kimyasal ve biyolojik ozelliklerinde bir 
degi$iklik olmaz. 



BiTKi KORUMA 0R0NONON KULLANMA $EKLi: 
Bugday: 
Septorya yaprak lekesi (Septoria tritici): Genel olarak ila9lama i9in en iyi zaman 
bayrak yaprag,n,n tamamen a91ld191 kin doneminin sonu veya ba�ak 91k1�1 
oncesidir. Erken donemde bitkinin iist kIsImlanna dogru t,rmanan bir enfeksiyon 
i9in bayrak yapragin,n 91kmas1 beklenmelidir. Ayn, �ekilde, tarta bula�Iksa ve 
ba�aklanma doneminde yag,�h havalar devam ediyorsa ekonomik zarar soz 
konusu olabileceginden ila9lamaya gerek duyulabilir, bu durumda ilk ila9lamadan 3 
hafta sonra ikinci ilai;lama yap,lmahdir. 
Tahll Kiillemesi /Erysiphe graminis): lklim ko�ullan dikkate ahnarak hastal19,n seyri 
izlenmelidir. Hastal19,n bilkinin Ost taraf,na dogru iler1edigi durumlarda iist 
yapraklann ozellikle bayrak yaprag,n,n hastahkla bula�masin, engellemek amac,yla 
ye§il aksam ila9lamasma ba§lanmahdir. Hastahk i,in elveri§li hava �•r1lanrnn 
devam etmesi durumunda ilk ila9lamadan 3 hafta sonra ikinci ilai;lama yap1lmal1dir. 
San Pas Hastahg1 /Puccinia striiformis): lklim ko§ullan dikkate almarak (%90 
orant,h nem ve 15-20'C sIcakhk) hastahg,n seyri izlenmeli, hastahgm bitkinin iist 
taraf,na dogru iler1edigi durumlarda Ost yapraklann ozellikle bayrak yaprag,nin 
hastahkla bula§masin, engellemek amac,yla ye�il aksam ila9lamasma 
ba§lanmahdtr.lktim ko§ullan hastahg,n geli�mesine uygun gidiyorsa ve epidemik bir 
durum olas,I191 varsa, kullan,lan ilac,n etki suresine gore ila9lama tekrar1anabilir. 
Hasada bir ay kala bitki olgunla�ma donemine girdiginden delay, ilai;lama 
yap1lmamal1dir. 
M1s1r: 
MIsIr Yaprak Yamkhg1 (Setosphaeria turcica): Bolgede hastahk ii;in uygun hava 
�artlan olu�tugunda ilk ila9lamaya ba�lanmal1d1r. Ko§ullar hastahg,n geli�imi ii;in 
uygun seyrederse 14 gun ara ile ikinci ila9lama yaptlmahdir. lyi bir kaplama 
yap1lmas1 gerekmektedir. Bu sebeple 10-40 Uda su gelecek �ekilde ilaclama 
yap,niz. 
$ekerpancan: 
Cercospora Yaprak Lekesi (Cercospora beilco/a): Cercospora Yaprak lekesi 
hastal1gma ka�, ya�h yapraklarda %5 lekelenme s,ninna ula�Ild1gmda ilaclamaya 
ba§lanmahd1r ve 14 gun arayla tekrarlanmalIdir. 
<;:eltik: 
<;:eltik Yamkhg1 (Pyricu/aria oryzae): Ye§il aksam ila9lamasinda; hastahk belirtileri 
bolgede goruliir gorulmez veya hava ko�ullan hastahk geli�mesine uygun �ekilde 
gidiyorsa, hemen ila9lama ba§latilmahdir. Gerekirse ilacm etki siiresine ve hava 
ko§ullarma bagl1 olarak Acanto"Plus ile ikinci uygulama yaptlabilir. Eger u,uncu bir 
ila9lama yap1lmas1 gerekiyorsa, ayn, yerde farkh elki mekanizmas,na sahip bir ilai; 
kullarnlmahdir. 

Bir sezonda aym yerde bugday, mIsir, §ekerpancan ve 9eltikte 2'den fazla 
uygulama yapmaymIz. 

DiRENQ iLE iLGiLi BiLGi: 
Acanto"Plus i9erdigi picoxystrobin ve cyproconazole sebebiyle elki 
mekanizmasma gore Grup C3;11 ve Grup G1 ;3 olarak sm1fland1nlm1� bir fungisittir. 
Spesifik bitki patojenlerine kar�, ardarda ayn1 elki mekanizmasma sahip bir 
fungisitin kullarnlmas,, dayarnkh Irklann olu�masma ve hastaltk kontrolQnde du�ii�e 
sebep olmaktadir. Bu sebeple dayan1kl1hgm olu�mas1rn engellemek i9in, hastal1k 
yonetim pogram, farkh etki mekanizmalarma sahip tank kan§1mlanrn i9ermelidir. 
Etki mekanzimas1 Grup C3;11 ve Grup G1 ;3 clan ilai;lara ka�1 dayarnkhl1k ya da 
tolerans olu§mU§ patojenler ii;in, Acanto" Plus ve strobilurin ya da triazole ii;eren 
fungisit uygulamas, yap,lacaksa farkl, etki mekanizmasma sahip ilai;larla tank 
kan�1m1 yap1lmas1 elkili olacakt1r. Acanto" Plus: hububat ve mIsirda gorulen 
hastal1klann kontroliinde "9apraz dayan1kl1hk olu§turmayan" etkin bir i;ozum olup, 
farkh etki mekanizmalanna sahip iki etkili maddesi ile iyi bir dayan1k11hk yonetimi 
olanag, saglamaktadir. Bu konuda yerel dan1§manlann veya resmi kurumlann 
tavsiyelerine uyunuz. 
Dayaniklthk konusunda daha fazla bilgi i9in FRAC'in (Fungicide Resistance Action 
Committee) internet sitesini ziyaret ediniz (http://www.frac.info/). 

KARl$ABiLiRLiK DURUMU: 
Fiziksel uyumu test edebilmek i9in, tank kan�Immda kullan,lacak ilaclardan bir 
miktar alarak su ile on kan�,m yap,n ve 20 dakika bekletin. Eger kan�,m 
bozulmadan kalIyorsa ya da tekrar kolayca kan§,yorsa fiziksel olarak uyumludur. 
Farkh ozelliklerde degi§ik materyallerin kan�1mlan ve yogun kan�Imlar tavsiye 
edilmez. Etikette yer alan kullanim dozunu a§maym. Etiketinde bu tur kan§1mlar1a 
ilgili sm1namalan clan ila9Iana kan§Im yapmaym,z. 

K1s1tlamalar: Sires altindaki bitkilere uygulama yapmayImz. 

MOnavebe durumu: Acanto" Plus uygulanan yerlerde mil nave be bitkisi ile f :,; ••7 •,.••m• ""'"=•m•�'" 
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Acanto® Plus 
Siispansiyon Konsantre (SC) 

C3:11 G1:3 Fungisit (Mantar llac1) 

200 g/L Picoxystrobin+80 g/L Cyproconazole 

FiRMA BEYANI : 
DuPont bu ilac,n etiketteki kimyevi maddeye uygunlugunu ve normal kullanma 
§artlarmda, tavsiyelere gore kullan1ld1ginda, etikette yeralm,� kullanma gayesine 
uyacag,rn garanti eder. Bu ilac,n kullan,mmdan meydana gelebilecek tum zaranan 
ortadan kaldtrmak miimkGn degildir. Mahsul zaran, tesirsizlik ve diger istenmeyen 
sonui;lar, hava �artlanndan, kimyevi maddelerin bulunmasmdan veya arzu 
edilmeyen ilaclamalardan meydana gelebilir ki bunlar DuPont'un kontrolu 
d1§indadir. Bu ila9la tavsiyelere uygun olmayan �ekilde ve normal ila9lama ko�ullan 
d1§indaki �artlarda yap1lan ila9lamalar neticesinde meydana gelebitecek zararlardan 
DuPont hi9bir surette mesul degildir. Tum riskier ahc1 taraf,ndan kabul edilecektir. 
DUPONT BU iLACIN YUKARIDA BELiRTiLEN GAYELER D1$INDA, NE 6ZEL BiR 
AMAC ICIN NE DE Dl�ER BA$KA GAYELER iCiN KULLANILMASINDAN 
MEYDANA GELEBILECEK SONUQLAR ICIN GARANTI VEREMEZ. 

Ruhsat Sahibi: 
DuPont Turkey Endustri Orunleri 
Limited $irketi 
Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 
Palladium Tower I§ Merkezi, Kat:12 
34746 Ata�ehir/ Istanbul 
Tel: 0 216 687 04 00 
Faks: o 216 687 04 40 / 687 05 30 

Oretim Yeri: 
Du Pont de Nemours (France) SAS 
Agricultural Products 
82, rue de Wittelsheim BP9 
F-68701 Cemay Cedex Fransa 

Acil Durum Tel. (Chemtrec) : 0 212 705 53 40 
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