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BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAGI BiTKi VE YABANCIOTLAR

BiTKi ADI YABANCIOTLAR UYGULAMA UYGULAMA
DOZU DÖNEMi

Kırmızı köklü tilki kuyruğu i
(Amaranthus retroflexus)
Sirken (Chenopodium album) 75 ml/daYabani hardal (Sinapis arvensis)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)

Farekulağı (Anagailis arverısis)
Sirken (Chenopodium album)
Şeytan elması (Datura
stramorıium)
Bambulotu (Heliotropium
europaeum)
Sarmaşık çobandeğneği 250 ml/da(Polygonum convolvulus)
Köpek üzümü (Solarıum rıigrum) ŞEKERPANCARI
Yabani hardal (Sinapis arvensis) Kotiledon-2 gerçek
Yabani turp (Rapharıus yaprak
rapharıistrum) dönemi arasında.
Adi yavşan otu (Veronica teklemeden önce

ŞEKER hederifolia) YABANCIOTLAR
PANCARI Kırmızı köklü tilkikuyruğu Erken çimlenen

(Amaranthus retroflexus) yabancı otlara karşı
italyan sığırdili (Arıchusa ezuresı kotiledon -2 yaprak
Çoban çantası (Capsella bursa-
pastoris) 2·6 yapraklı genç
Yatık sirken (Cherıopodium dönemlerinde
vulvaria)
Uzun süpürge otu
(Oescurairıia sophia)
Şifa otu ( Erigerorı carıadense)
Hakiki şahtere (Fumaria 350 ml/da
officirıalis)
Dilkanatan (Galium aparine)
Yabani bamya (Hibiscus trionum)
Sarı taş yoncası (Melilotus
officinalis)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Adi soda otu (Sa/so/a ka/i)
Süpürge otu (Sisymbrium
allissimum)
Kanarya otu (Serıecio vu/garis)

'Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarda kullanılamaz.
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KORUMA KLOR ALKALi SAN. VE Tic. A.Ş.•ZAMINDAR®
Emülsiyon Konsantre(EC)

EJ C1,5 ,_~~.

112 g!L Ethofumesate + 91 g/l Phenmedipham + 71 g!l Desmedipham

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç birşey
yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Ilaçlanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
insan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye
edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSiYE EDiLEN ÜRÜNLERi'N DıŞıNDA KULLANILMASI
KESiNLiKLE YASAKTIR/.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının y"üne kadar
temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama
tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHiRLENMEBELiRTiLERi
Temashalindegözlerdetahriş, ağızdanalındığındavücutısısındayükselme,
terlemeve solunumhızlanmasıgörülebilir.
iLK YARDIMÖNLEMLERi:
Soluma Maruzkalankişiyi temizhavayaçıkarınve rahatnefesalabileceğibir
pozisyondasıcaktutunve dinlendirin.Solunumyollarınınaçıkkalmasınısağlayın.
Vaka.kravatveya kemergibi giysininsıkı bölümlerinigevşetin.Solunumzorluğu
çekildiğinde,uyguneğitimlipersoneltarafındankazazedeyeoksijenverilebilir.
Tıbbi yardımalın.Bilinciyerindeolmayankişiyiilk yardımpozisyonundayan
tarafınayatırınve solunumungerçekleşebilmesinisağlayın.
Yutma Ağzısuylaiyice çalkalayın. Kendiniziiyi hissetmezseniz,tıbbi
tavsiye/müdahalealınız.Sağlıkpersonelitarafındanbelirtilmedikçekusturmaya
çalışmayın.
Cilt teması Maddeninhemencildin üzerindenalınmasıönemlidir.Kirliliği sabun
ve suylaveyabilinencilt temizleyicibir maddeile temizleyin.Tıbbiyardımalın.
Gözteması Su ile yıkayın.Gözleriniziovmayın.Kontaktlensvarsaçıkarınve göz
kapaklarınıiyiceaçın.Rahatsızlığındevametmesihalindetıbbiyardımalın.

ANTiDOTUVE TEDAVisi:
Özelbir antidotuyoktur.Belirtileregöretedaviuygulanır.

UZEM(ULUSALZEHiR DANIŞMAMERKEZi)TEL: 114

Net Miktarı (kg veya It) :
Azami perakende satış fiyatı:

Ethofumesate, Phenmedipham,
DesmediphamiçiNDEKiLER

~~~
UYARı KELiMESi: TEHLiKE

Zararlılık ifadeleri

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H312+H332 Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda
zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Önlem ifadeleri

P210 ısıdan! kıvılcımdanl alevden! sıcak yüzeylerden uzak
tutun. - Sigara içilmez.
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda
kullanın.
P273 çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldivenl koruyucu kıyafetl göz koruyucu!
yüz koruyucu kullanın.
P304+P340 SOlUNDUGUNDA: Zarar gören kişiyi temiz
havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir
pozisyonda tutun.
P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardımı
müdahale alın.
P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım! bakım alın.
P403+P235 iyi havalandırıimış bir alanda depolayın. Soğuk
tutun.
P501 içeriğil kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri
önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.



BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZıRLANMASı:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılmalıdır.
ilaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır
durumdayken karışım su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla
tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara
kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalar yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.
Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanınız.
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KORUMA KLOR ALKALi SAN. VE Tic. A.Ş.
•ZAMINDAR®

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

Emülsiyon Konsantre(EC)

iLAÇLAMA MAKiNESiNiN TEMiZLiGi:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir
şekilde boşalımız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini
çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında
yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

112 g/l Ethofumesate + 91 g/l Phenmedipham + 71 g/l Desmedipham

BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLi:
Şekerpancarı kotiledon -2 yaprak döneminde iken ürüne karşı çok hassas olduğundan dekara
75 ml'den fazla kullanmayınız ve katlama uygulama yapmayınız. Ürünü kullanırken,
şekerpancarının dönemine göre tavsiye edilen dozlara mutlaka uyunuz. ZAMiNDAR, yabancı
otların 2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde kullanılmalıdır. iyi bir kaplama uygulama
yapacak şekilde yeterli su kullanmalıdır. Uygulamaya önce aletinizle kalibrasyon yapınız.
Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litredir. Hava sıcaklığı 25'C'nin üzerinde ise uygulama
yapılmamalı, günün serin saatlerinde kullanılmalıdır. ilaçlamadan sonra 6 saat içinde yağmur
olmamalıdır.

DiRENÇ iLE iLGili BiLGi:

ZAMiNDAR adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C1,5; C1,5; N,B olarak
sınıflandırılmış bir herbisiltir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin
tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini
geciktirmek için ZAMiNDAR 'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama
sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki
mekanizmasına sahip (Grup C1,5; C1,5; N,B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına
özen gösteriniz.

KARıŞABiliRliK DURUMU:
Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez.
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KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DiKKAT
EDiLECEK HUSUSLAR:

Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında
kullanmayınız.
Ürünü, ambalajında kapalı olarak yem ve gıda
maddelerinden ayrı, kilitli, iyi havalanabilen, serin ve
kuru bir yerde muhafaza ediniz. +35 C'nin üzerinde
depolamayınız. Dondan koruyunuz.
Ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında
açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile üretilen ürünün
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü
(tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FiRMA BEYANı:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar
ürünlerin kalitesini garanti ederler. imalatçılar ürünlerinin
hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere
uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için
sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHiBi ve ÜRETici FiRMA:
KORUMA KLOR ALKAli SAN VE Tic. A.Ş.
Deniz MahPetrol Ofisi Cad. No: 43
Derince-41900 IKOCAELi
Tel: (0262)239 22 70 (2 hat)
Fax: (0262)2293324

®= KORUMA KLOR ALKAli SAN. VE TIC AŞ.'nin tescilli
markasıdır.

Ünet Sazak
Ankara Bölge Müdürü
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