
İmal Tarihi             : 
Son kullanma tarihi: 
Şarj no.                  : 
Ruhsat tarih ve no. :  
 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI 

ORGANİZMALAR 

BİTKİ 

ADI 
ZARARLI ORGANİZMA ADI 

UYGULAMA DOZU VE 

DÖNEMİ 

PAMUK 

Darıcan(Echinochloa crus -galli) 
Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu 

(Amaranthus retroflexus) 
Sirken(Chenopodium album) 
Demir Dikeni(Tribulus terrestris) 
Çoban değneği (Polygonum spp.) 
Semiz otu(Portulaca oleracea) 
Sürünücü horozibiği (Amaranthus 
bilitoides) 
Yapışkan ot (Setaria verticillata) 

850 ml/da 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: 
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta 
bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile 
doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave 
edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama 
tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak 
su miktarı 20-50 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme 
kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. 
Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava 
koşullarında yapılmalıdır. 

 

KALİBRASYON: 
Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara 
kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile 
doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada 
kullanılacak su miktarı hesaplanır.  

 

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: 
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin 
deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra 
karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını 
sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama 
suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

BENIFILIN®EC  
Emülsiyon Konsantre (EC) 

 

GRUBU K1,3 HERBİSİT (YABANCIOT İLACI) 

                                           180 g/L Benfluralin  
 
Önce etiketi okuyunuz. 

Evde kullanmayınız. 

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. 

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, 

sigara kullanmayınız. 

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız. 

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği 

şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız. 

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE 

YASAKTIR. 

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının ¼’üne kadar temiz su 

koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. 

Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.           
 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:  
Cilt ile temasında tahrişe sebep olabilir. Gözde tahrişe ve kornea hasarına 
sebep olabilir. Tozuna maruz kalma durumunda üst solunum yolu tahrişi 

görülebilir.  İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: 

Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği 
bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını 
sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. 
Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitimli personel tarafından 
kazazedeye oksijen verilebilir. Tıbbi yardım alın. Bilinci yerinde olmayan 
kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun 

gerçekleşebilmesini sağlayın. 

Yutma Ağzı suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi 
tavsiye/müdahale alınız. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe 
kusturmaya çalışmayın. 

Cilt teması Maddenin hemen cildin üzerinden alınması önemlidir. Kirliliği 
sabun ve suyla veya bilinen cilt temizleyici bir madde ile temizleyin. Tıbbi 
yardım alın. 

Göz teması Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens 
varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya 
devam edin ve tıbbi yardım alın. 

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

        

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114 
 

 

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

İÇİNDEKİLER Benfuralin, Ksilen 

 
 

   
 

UYARI KELİMESİ: TEHLİKE 
 

ZARARLILIK İFADELERİ  

H226 Alevlenir sıvı ve buhar. 

H312+H332 Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda 
zararlıdır. 

H315 Cilt tahrişine yol açar. 

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 

H318 Ciddi göz hasarına yol açar. 

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. 
 

ÖNLEM İFADELERİ  

P210 Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak 
tutun. – Sigara içilmez. 

P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda 
kullanın. 

P273 Çevreye verilmesinden kaçının. 

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz 
koruyucu kullanın. 

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: 
Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/ çıkartın. Cildinizi su/ 
duş ile durulayın. 

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz 
havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir 
pozisyonda tutun. 

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç 
dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak 
lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi 
yardım/ müdahale alın. 

P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk 
tutun. 

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. 

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek 
için, kullanma talimatlarına uyun. 
 
 
 
 
 
 
 

 KORUMA   KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

BALADZON ®430 SC    
Herbisit (Yabancı Ot İlacı) 

SUSPANSİYON KONSANTRE ( SC) 

Etkili Maddesi : Litrede 430 gram   Chloridazon içerir. 

5-amino-4-chloro-2-phenylpridazin-3(2H)-one 
 

GRUBU C1 HERBİSİT (YABANCIOT İLACI) 

 

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. 

EVDE KULLANMAYINIZ 

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK  

TUTUNUZ. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN  BUHAR VE / VEYA  ZERRELERİNİ 

SOLUMAYINIZ. 

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇ BİR 

ŞEY YEMEYİNİZ,İÇMEYİNİZ,SİGARA KULLANMAYINIZ. 

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA  1 GÜN İNSAN VE 

HAYVAN  SOKMAYINIZ. 

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN  

KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ. 

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI 

KESİNLİKLE YASAKTIR. 

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ 

DÖRTTE  BİRİNE     KADAR TEMİZ SU KOYARAK  İYİCE 

ÇALKALAYINIZ.ÇALKALAMA  SUYUNU İLAÇLAMA  TANKINA 

BOŞALTINIZ.BU  İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.        

 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ  : 

Baş ağrısı , baş dönmesi,halsizlik,bulanık görme v.s 

İLKYARDIM TEDBİRLERİ: 

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız.Doktor 
çağırınız.İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz. 
İlaçla temas eden vücut kısımlarını  bol sabunlu su ile yıkayınız. 

ANTİDOTU  ve TEDAVİ : 

Bilinen bir antidotu yoktur.Belirtilere göre tedavi  uygulanmalıdır. 

 

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA  MERKEZİ) :TEL : 114 

SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER  Chloridazon  

      

                    
Xi: Tahriş edici              N : Çevre için tehlikeli 

UYGULAYICI  VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK 

İBARESİ VE AÇIKLAMASI : 

R22: "Yutulması" halinde, "zararlı olma riski" 

taşır. 

R41: "Gözlerde ciddi tahribat yapma riski" taşır.  

R43: "Deri ile temas" halinde, "aşırı duyarlılığa 

neden olması muhtemel"madde. 

R50/53: Muhtemelen "uzun vadede akuatik 

çevreye zararlı olma riski ve deniz canlılarına 
çok zararlı olma riski" taşır. 

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI   : 

S 1/2 : "Çocukların ulaşamayacağı yerde ve kilit 

altında" saklayınız. 

S24 : Kimyasalın "deri ile temasından" kaçınınız. 

S 26 : Kimyasalın "gözle teması" halinde, "gözü 

bol su ile defalarca yıkayınız." 

S 37 : Kimyasalla çalışırken, uygun niteliklerde 

"koruyucu eldiven" kullanınız. 

S 39 : Kimyasalla çalışırken "koruyucu 

gözlük/yüz maskesi" kullanınız. 

S 45 : Kendinizi iyi hissetmediğinizde veya kaza 

durumunda, "derhal doktora başvurunuz."  
(mümkünse, kimyasalın etiketini de doktora 
gösteriniz). 

S 60 : Kimyasal ve kabı tehlikeli atık madde 

olarak imha edilmelidir. 

S61: Çevreye sızmasından bulaşmasından 

kaçınmak için, "özel güvenlik önlemlerinden 
yararlanınız. 

S 62 : Kimyasalın yutulması halinde, hastayı 

kusturma yoluna gitmeyiniz. Derhal kimyasalın 
kabını veya etiketini yanınıza alarak, doktora 
başvurunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT 

EDİLECEK HUSUSLAR : 

 Yabancı otlara köklerinden  nüfuz ederek 



 
 
 
 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILMA ŞEKLİ: 

ÖZELLİKLERİ: 
BENİFİLİN EC pamuk tarlalarında sorun olan tek yıllık dar ve geniş yapraklı 
yabancı otlarla mücadelede ekim öncesi toprağa karıştırılarak kullanılan 
seçici bir herbisittir. Yabancı ot tohumlarının çimlenmesini önleyerek önemli 
yabancı otların kontrolünü sağlar. Ekim veya dikim uygulamadan hemen 
sonra başlamak üzere altı haftaya kadar yapılabilir. Ekim veya dikim sonrası 
uygulanmaz. Gelişimini tamamlamış yabancı otları kontrol etmez. 
Toprağa Karıştırma:  
İlacın etkinliğini, kaybetmemesi için uygulamadan hemen sonra toprağa 
karıştırılması gerekir. Mümkünse ilaçlama ve karıştırma faaliyetleri birlikte 
yürütülmelidir. Toprağın iyice hazırlanmasına, yüzeyin keseksiz olmasına 
özen gösterilmeli ve BENİFİLİN EC’nin toprakla çok iyi bir şekilde karışması 
sağlanmalıdır. Tekdüze ve etkili bir karıştırma yapmak için uygun toprak 
işleme alet ve yöntemlerini kullanınız. Toprağa karıştırma 5-10 cm derinlikte 
yapılmalıdır. İlaçlı mahlulün toprakla iyice karışması için karıştırıcı 
makinelerinin uygun hızda  (6-10 km/saat) olmaları gerekir. Toprağa 
karıştırma işlemi 5 cm’den az derinlikte yapılırsa ilaç etkisinde düşüş 
yaşanabilir. 
 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:  

BENİFİLİN EC  adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup  

K1,3 olarak sınıflandırılmış bir  herbisittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki 
koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik 

etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BENİFİLİN EC  

‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını 
aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki 

mekanizmasına sahip (Grup K1,3 harici) bitki koruma ürünün kullanılmasına 
özen gösteriniz.   
 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:  
Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. 

 
KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

BENIFILIN®EC  
Emülsiyon Konsantre (EC) 

 

GRUBU K1,3 HERBİSİT (YABANCIOT İLACI) 

                                           180 g/L Benfluralin  

 

 
 
 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT 

EDİLECEK HUSUSLAR: 

 Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına 
bulaştırmaktan kaçınınız. 

 Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında 
kullanmayınız. 

 Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha 
ediniz. 

 Boşalan ambalajları başka bir amaç için kesinlikle 
kullanmayınız. 

 Kalan ürün mahlulünü kuyu, havuz çeşme yalakları 
ve akarsulara dökmeyiniz. 

 Uygulama esnasında ürünün bitişikteki ürünlere 
sürüklenmemesine dikkat 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. 

 

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

 

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA: 
KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
DENİZ MAHALLESİ, PETROL OFİSİ CADDESİ, NO: 43 
Derince-KOCAELİ 
Tel  : (0262)239 22 70 (2 hat) 
Fax:(0262)229 33 24 

 

 ®= KORUMA KLOR ALKALİ  SAN. VE TIC AŞ. ‘nin  tescilli 
markasıdır 

 

 

 

 

 

 

KORUMA   KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

BALADZON ®430 SC    
Herbisit (Yabancı Ot İlacı) 

SUSPANSİYON KONSANTRE ( SC) 

Etkili Maddesi : Litrede 430 gram   Chloridazon içerir. 

5-amino-4-chloro-2-phenylpridazin-3(2H)-one 
 

GRUBU C1 HERBİSİT (YABANCIOT İLACI) 

 

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. 

EVDE KULLANMAYINIZ 

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK  

TUTUNUZ. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN  BUHAR VE / VEYA  ZERRELERİNİ 

SOLUMAYINIZ. 

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, GÖZLÜK KULLANINIZ. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇ BİR 

ŞEY YEMEYİNİZ,İÇMEYİNİZ,SİGARA KULLANMAYINIZ. 

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA  1 GÜN İNSAN VE 

HAYVAN  SOKMAYINIZ. 

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN  

KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ. 

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI 

KESİNLİKLE YASAKTIR. 

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ 

DÖRTTE  BİRİNE     KADAR TEMİZ SU KOYARAK  İYİCE 

ÇALKALAYINIZ.ÇALKALAMA  SUYUNU İLAÇLAMA  TANKINA 

BOŞALTINIZ.BU  İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.        
 

onları çimlenirken veya  çimlendikten sonra 
öldürür. 

 Etkili olabilmesi için yağışa ihtiyaç vardır. 
İlaçlamadan sonraki 2-3 hafta içinde  20-25 
mm yağmur yağmazsa  mutlaka 
yağmurlama şeklinde sulama yapılmalıdır. 

 Uygun koşullarda etkisi 4-6 hafta devam 
eder. 

 Organik madde miktarı % 5’den fazla olan 
topraklarda,fazla kumlu ve geçirgen 
topraklarda  kullanılması tavsiye edilmez. 

 Dekara 40-60 litre  suyla , düşük basınçlı 
aletlerle uygulanır. 

 İlaçlı tarlayı  herhangi bir nedenle bozmak  
gerekirse soğan,şeker pancarı,patates veya 
mısır ekilebilir. Bunların dışında özellikle  
lahana,havuç,hıyar,fasulye ve domates 
ekilmemelidir.Tarla sürüldükten sonra 
sonbaharda ekilebilir. 

 Özellikle hafif topraklarda gübreleme 
yapmayınız.Çiftlik gübrelerini sonbaharda 
veriniz. 

 Balıklara zehirlidir. Her türlü su kaynağına   
bulaştırmaktan kaçınınız. 

 İlacı orijinal ambalajında ağzı sıkıca kapalı 
olarak, serin ve kuru bir yerde yem ve gıda 
maddelerinden uzakta çocukların ve 
hayvanların erişemeyeceği bir yerde ,kilit 
altında muhafaza ediniz. 

 Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için 
kullanmayınız.Usulüne uygun olarak imha 
ediniz. 

 Kullanılacak ilaçlama aletlerinde diğer zirai 
ilaçlama ilaçlarının, bilhassa hormon  ihtiva 
edenlerin (buğday ot ilaçları) artıkları 
bulunmamalıdır. 

 Kullanılan ilaçlama aletleri deposu,içinde ilaç 
artıklarının kuruyup bilahare memeleri 
tıkamaması veya başka bir gaye için 
kullanılacak ilaçlara karıştırılmaması için 
ilaçlama işi bittikten sonra derhal bol su ile 
iyice temizlenmelidir. 

 

FİRMA ADI VE ADRESİ :  

İMALATÇISI:  

KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş. 
Deniz mahallesi ,Petrol Ofisi Caddesi No: 43  
41100 – Derince/ KOCAELİ  
Tel  : (0 262 )239 22 70 ( 2 HAT) 
Fax :(0 262) 229 33 24  
®= KORUMA KLOR ALKALİ  SAN. VE TIC AŞ. ‘nin  tescilli 

markasıdır. 

 

  
 


