
T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANUCU
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

GIDAHIK9RU
öJililllA Wlllifl)

Sayı :814663 79-320.04.02[320.04.02]-E.1577663
Konu :MONTEROSSO EC

11.06.2020

KORUMA KLOR ALKALİ SANA Yİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİNE
Deniz Mahallesi PetrolOfisi Caddesi No: 43 DERİNcE i KOCAELİ

Firmanızca denenerek imal ruhsat müracaatında bulunulan MONTEROSSO EC (960
gll S-Metolachlor) isimli bitki koruma ürünü için Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen
ruhsat belgesi ve onaylanan etiket yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

i e-imzalıdır

Dr. Yunus BAYRAM
Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek:

1 - Ruhsat (1 sayfa)
2 - Etiket (2 sayfa)

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Doğrulama Kodu: QVPVJCBG Evrak Takip Adresi: https:l/www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-ebys •
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya! Ankara Bilgi için:Neşe YİGİT i

Tel: (0312) 287 33 60 Faks:
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BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANlLACAGI BiTKi VE ZARARlı
ORGANiZMALAR

BITKI ZARARlı ORGANiZMA ADI UYGULAMA DOZU VE
ADI DÖNEMI

PAMUK Topalak (Cyperus rotundus) 140 ml/da
Darıcan (Echinochloa crus-ga/iI) Ekim öncesi

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

KAliBRASYON:
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.

iLAÇLAMA MAKiNESiNiN TEMiZLiGi:
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.

BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILMA ŞEKLi:
Uygulamaya hazırlanması: Önce uygulama aletinin deposunu 1/4'üne kadar
suyla doldurunuz. Gerekli miktarda bitki koruma ürünü ayrı bir kapta bir miktar su
ile iyice karıştırılarak aletin deposu na boşaıtılır. Uygulama aletinin karıştırma
düzeni devamlı çalıştırılarak depo üst seviyesine kadar su ilave edilir. Hazırlanan
karışım bekletilmeden kulllanılmalıdır. Uygulama süresince aletin karıştırıcısı
daima çalışır vaziyette olmalı, ürünün hazırlanmasında temiz su kullanılmalıdır.
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KORUMA KLOR ALKALi SANAYi VE TicARET A.Ş.MONTEROSSO®EC
Emülsiyon Konsantre (EC)

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

i IçiNDEKiLER S-Metolachlor i

~i GRUBU K3 i HERBiSiT (YABANCIOT iLACI) i
960 g/l S-metolachlor UYARı KELiMESi: DiKKAT

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.
insan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği
şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSiYE EDiLEN ÜRÜNLERIN DıŞıNDA KULLANILMASI KESiNLIKLE
YASAKTıR.

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

Zararlılık ifadeleri
H317 Alerjik cilt reaksiyon ları na yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Önlem ifadeleri
P273 çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldivenl koruyucu kıyafeU göz koruyucul yüz
koruyucu kullanın.
P302+P352 DERi iLE TEMAS HAliNDE iSE: Bol sabun ve su
ile yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi
yardımı müdahale alın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 lçeriğil kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 Insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek
için, kullanma talimatlarına uyun.
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KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DiKKAT
EDiLECEK 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.

ZEHiRLENME BELiRTiLERi:
Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme vs.
iLK YARDIM ÖNLEMLERi:
Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes
alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya
kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise
tıbbi yardım alın.
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.
Gelişmekte olan herhangi bir hassasiyet belirtisi durumunda, daha fazla
maruziyetten kaçınılmalıdır. Kirliliği sabun ve suyla veya bilinen cilt
temizleyici bir madde ile temizleyin. Yıkamanın ardından belirtiler ciddi
veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.
Göz teması Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Su
ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.
ANTiDOTU VE TEDAVisi:

",,,,,,,Öl. i bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır....•_--- ..._~
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Ankara Bölge Müdürur



Uygulama şekli: Ekim öncesi toprağa pülverize edilir ve uygulamadan sonra
toprağın 3-4 cm derinliğine karıştırılır. Topraktan etkili tüm herbisitlerde olduğu gibi
MONTEROSSO®EC beklenen üstün sonuçların alınabilmesi için, iyi bir toprak
işlemesi yapılmalı, toprak kesenek ot, vs. ihtiva etmemeli, toprakta yeterli nem
bulunmalıdır. Ürünün toprağa iyi bir şekilde karıştırılması başarı için gereklidir.
Ürün tapanın önüne atılmamalı, diskaro ile toprağa karıştırılmalıdır. Kültüvatör
kullanılacak ise çaprazvari iki defa çekilmesi önerilir. Uygulamadan sonra orta
derecedeki bir yağış veya sulamanın, bitki koruma ürününün yabancı otların
çoğunun çimlendiği toprağın üst tabakasına nufus etmesine yardımcı olduğu
bilinmelidir. Çok hafif (kum oranının % 70'den fazla) topraklarda
MONTEROSSO®EC kullanılması tavsiye edilmez.
ikinci ürün: MONTEROSSO®EC uygulanmasından sonra altı ay içerisinde, mısır,
şeker mısırı, tütün, pamuk, soya, ayçiçeği, yer fıstığı, Brokoli, Brüksel lahanası,
lahana, karnabahar ve Sorgum dışında bitki ekmeyiniz.

DiRENÇ iLE iLGiLi BiLGi:
MONTEROSSO® EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K3
olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma
ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu
nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MONTEROSSO® EC'nin aynı üretim
sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın
tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K3
harici) bitki koruma ürünün kullanılmasına özen gösteriniz.

KARıŞABiLiRLiK DURUMU:
Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.
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KORUMA KLOR ALKALi SANAVi VE TiCARET A.Ş.

MONTEROSSO ® EC
Emülsiyon Konsantre (EC)

i GRUBU i K3 i HERBlslT (YABANCIOT ilACI) i
960 gjl S-metolachlor
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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 BEVANI:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerin
kalitesini garanti ederler. ımalatçılar 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 SANAVi VE TiCARET A.Ş.
DENIZ MAHALLESi, PETROL OFiSi CADDESI, NO 43
Derince-KOCAEli
Tel: (0262)239 22 70 (2 hat)
Fax:(0262)229 33 24

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