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KULLANIM ALANI:
Alushta 116.2 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancı
otların genç dönemlerinde yıllık ve çok yıllık çimensi yabancı otlarla, kendi gelen
(buğday,arpa) kültür bitkilerine karşı kullanılan seçici ve sistemik bir ilaçtır.
Uygulamadan sonra, yapraklar tarafından derhal bünyeye alınır.Bitki içinde hareket
ederek köklere kadar taşınır.

KULLANILDIGI BITKI VE YABANCIOTLAR

BITKI ADI YABANCI OT ADI KULLANMA BEKLEME
DOZU SÜRESI

PAMUK Yıllık Çim!!nsi Otlar:
Darıcan (Echinocloa crus ga/li) 75 ml/da. 56 gün
Benekli darıcan
(Echinoc/oa colonum)
Kirpi Darı (Setaria viridis)
Yapışkan Ot (S. verlicillataJ
Çok Yıllık Otlar:
Kanyaş 125 ml/da.
(Sorghum halepense)Rizomdan

Kırmızı Yabani yulaf(Avena spp.) 70 ml/da. 56 gün
Mercımek

Kendi gelen buğday(Triticum spp.) 80 rnlrda.
Kendi gelen Arpa (Hordeum
vuıgare)

Şeker Darıcan (Echinocloa crus ga/li) 60 ml/da, 56 gün
Pancarı Benekli darıcan

(Echinoc/oa colonum)
Kısır Yabani Yulaf(Avena sterilis) 70 ml/da.
Su Ayrığl(Paspaium paspaloides) 80 ml/da.
Kanyaş(Sorghum halepense)

Domates Darıcan (Echinocloa crus ga/li) 60 ml/da. 28 gün

(*) Kanyaş(Sorghum halepense) 80 ml/da.

So!!an Delice(Lolium rigidum) 60 ml/da. 42 gün
Yumuşak Başaklı Kuş Yemi
(Phalaris brachystachys)
Kısa Başaklı Kuş Yemi
(Phalaris paradoxa)
Kısır Yabani Yulaf(Avena sterifis)

(*) Tohumdan gelen kanyaşlarda
..~, ..

UYGULAMAZAMANI: /<.,,,,": <:
Alushta 116.2 EC; çıkış sonrası yabancI'otFıiijrl Jl~nç··\Leakti( büyüme dönemlerinde
(2-6 yaprak) kullanılmalıdır. Kültür bitkisi 'ye~" yabancı otlann-, kuraklık, so!!uk vb.
nedenlerle stres altında bulundu!!u Koşullarda uygtılama yapıırnşmah, stres koşulları
ortadan ortadan kalkıncaya kadar beılıeıımelidir./::·"'· \'. ;,': '... ' . " -; i ;1 ~ ~
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Alushta® 116.2 EC

ÖNCE ETIKETIOKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERINDEN
UZAK TUTUNUZ.
BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE i VEYA ZERRELERINI
SOLUMAYINIZ.MASKE, KORUYUCU ELBIsE, ELDlvEN, GÖZLÜK KULLANıNız.
BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SıRASıNDA Hiç BIR ŞEY
YEMEYINIZ,lçMEYINIZ, SIGARA KULLANMAYıNIZ.
DERI VE GÖZ ILE TEMASıNDAN KAÇıNıNIZ.
BITKI KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMıŞ SAHAYA 1 GÜN INSAN VE HAYVAN
SOKMAYINIZ.
INSAN VE ÇEVRE SAGLlGI ÜZERINE RISKLERI ÖNLEMEK IçiN KULLANIM
TALIMATINA UYUNUZ.
TAVSIYE EDILEN ÜRÜNLERIN DıŞıNDA KULLANILMASI KESINLIKLE
YASAKTıR.
KULLANILAN BITKI KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BIRINE
KADAR TEMIz SU KOYARAK IYICE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU
ILAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ.BU IŞLEMI ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHIRLENME BELIRTILERI:
Uygulayıcılar için zararlı etkisi en az ilaçlardandır. Yine de genel koruma uyarılarına
dikkat ediniz.
Göze bulaşması halinde : Geçici olarak ağrı, gözyaşı, kızarıklık ve görmede
bozukluk yapabilir.
Deriye teması halinde :Geçici olarak a!!rı, sıcaklık hissetme, kızarıklık ve
kabarcıklara neden olabilir.
ILK YARDIM TEDBIRLERI:
Göze teması halinde: Göz kapaklarını açık tutarak, temiz su ile en az 15 dakika
yıkayınız. Derhal doktora başvurunuz.
Deriye teması halinde: Ilaçla bulaşık elbiseleri derhal çıkarın ız.Ilacın deri ile temas
eden kısımlarını sabunlu su ile iyice yıkayınız.Hassasiyet devam ediyorsa derhal
doktora başvurunuz.
Yutulması halinde: Hastaya tercihen süt veya su içirip doktora başvurunuz.Tıbbi
personelolmadan hastayı kusturmayınız.Tıbbi yardım alınamaması halinde hastayı
ilaç ambalaj ve etiketini yanınıza alarak derhal en yakın sağlık kuruluşuna
götürünüz.
ANTIDOTU VE TEDAVIsI:
Ilaç petrol yapılı solvent ihtiva ettiğinden zararlı olabilir.Aspirasyon zararlı olabilir.Özel
antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

UZEM (ULUSAL ZEHIR DANIŞMA MERKEZI) TEL: 114
SADECE ZEHIRLENME DURUMUNDA ARAYıNIZ.

TEHLIKE ÖZELLIGI i IŞARETi:

Xn: Zararlı N: Çevre için tehlikeli

ı içiNDEKiLER ı Clethodim ,Ksilen

UYGULAYıCı VE ÇEVRE ILE iLGiLI RISK IBARESI VE
AÇıKLAMASı:
R10: Alevlenir.
R20/21/22: Solunduğunda, ci It ile temasında ve yutulduğunda
sa~lı~a zararlıdır.
R36/37/38 : Gözleri ,solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R41: Gözde ciddi hasar riski.
R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun
süreli ters etkilere neden olabilir.
R67: Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
GÜVENLIK IBARESI VE AÇıKLAMASı:
S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde
muhafaza edin.
S13: Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutun.
S24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının.
S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora
başvurun.
S29/56: Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atı~ını ve kabını
tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.
S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu
gözlüklmaske kullanın.
S45: Kaza durumunda ya da kendinizi iyi hissetmezseniz, acil
olarak tıbbi yardım alın.
S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya
etiketi gösterin.
S60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf
edin/ettirin.
S61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım
talimatınaIGüvenlik Bilgi Formuna başvurun.



ILACıN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLI:
Önce tavsiye edilen dozdaki ilacı ve yayıcı-yapıştırıcıyı ayrı bir kapta bir
miktar su ile karıştırınız, sonra yarısına kadar su ile doldurulmuş ilaçlama
aletinin deposuna karıştırılarak konulur ve depo kalan gerekli su miktarı ile
tamamlanır. Iyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su
kullanınız.Bunun içinde ilaçlamaya geçmeden önce aletinize kalibrasyon
yapınız.Dekara 20-40 litre su kullanınız.
Çok yıllık otlarda sürme olması durumunda ikinci bir ilaçlama yapılabilir.
Ilaçlamadan 7 gün önce ve sonra her hangi bir toprak işlemesi yapmayınız.
Bir saat içinde yağmur beklentisi olması halinde ilaçlamayı erteleyiniz.
Sulama yapılan alanlarda ilaçlamayı sulamadan 4-5 gün sonra yapınız.
Ilaçlamalarda mümkünse yelpaze tipi meme kullanınız.

ÜRÜN ROTASYONU:
Toprakta çok çabuk bozunduğundan ALUSHTA 116.2 EC uygulanan tarlada bir sonraki

, ürün olarak her türlü kültür bitkisi yetiştirilebilir.

DIRENÇ ILE ILGILI BILGI:
Alushta 116,2 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A;1 olarak
sınıflandırılmış bir herbisittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin
tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç
gelişimini geciktirmek için Alushta 116.2 EC 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen
toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda
ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A;1 harici) aynı ilaç yerine yabancıotlara
karşı ruhsat almış diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARıŞABILIRLIK DURUMU:
Lambda Cyhalothrin ve Esfenvalerate içeren insektisitler ile birlikte kullanılabilir.

MA KLOR ALKALi SANAVI VE TICARET A.Ş.

Alushta® 116.2 EC
HERBlslT (YABANCI OT ILACI)
EMÜLSIYON KONSANTRE (EC)
Etkili madde: Lilrede 116.2 gr Clelhodim içerir.
(±)-2-[(E)-1-[ (E)-3-chloroallyloxyimino ]propyl]-5-[2-
(elhyllhio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-enone

GRUBU HERBlslT (YABANCIOT ILACI)A;1

KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DiKKAT
EDILECEK HUSUSLAR:

• Arılara zehirlidir. Balıklara az zehirlidir.
• Rüzgara karşı ilaçlama yapmayınız.
• Tıkanmış memeleri ağzınızia üfleyerek açmayınız.

Fırça ile temizleyiniz.
• Hazırlanan ilaçlı mahlulün tamamı tarlaya

püskürtülmelidir.
• Ilaçlı mahlülün hedef dışına sürüklenmemesi ıçın

rüzgara karşı ilaçlama yapmayınız.Hazırlanan ilaçlı
mahlul aynı gün içinde kullanılmalıdır.

• Korunma tedbirlerine riayet edilmeli, tıkanmış
memeler ağız ile üflenerek açılmamalı, fırça ile
temizlenmelidir.

• Iş bittikten sonra ilaçlama ekipmanı iyice temizlen-
melidir. Temizleme işlemi yapılmadan bu aletleri
diğer mücadele işlerinde kullanmayınız.

• Diğer ilaçlardan, gübrelerden ve tohumlardan uzakta
kendi ambalajında ağzı kapalı olarak serin ve iyi
havalanabilen depolarda muhafaza edilmelidir.

• Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha
ediniz. Başka bir gaye için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre
ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü
(tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.
FIRMA BEYANı:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının
kalitesini garanti ederler. ımalatçılar ilaçlarının hatalı
depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki
eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul
etmezler.
FiRMA ADI VE ADRESi:
IMALATÇıSı, RUHSAT SAHiBI, PAZARLAVICISI
KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TIC. Aş.
Deniz Mah.Petrol Ofisi Cad. No : 43
Derince-41900 -KOCAELI
Tel: (0262)239 22 70 (2 hat)
Fax:(0262)229 33 24
®= KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TIC AŞ. 'nin tescilli
markasıdır.


