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Firmanız adına ruhsatlı bulunan EVANLESS isimli bitki koruma ürününe ait bağ ve turunçgil
için 200 ml/da dozunda tavsiye işlemi tamamlanmış olup Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanan
etiket yazımız ekinde gönderilmektedir.
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Imal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yılolarak)
Son kullanma tarihi : (" "
Şarj No: (Damga ile) :
Ruhsat tarih ve No'su:

)

KULLANILDIGI BITKI VE KONTROL ETIiGi YABANCIOTLAR

BiTKi ADI ZARARlı ORGANiZMA ADI UYGULAMA DOZU
VE DÖNEMi

Tilki Kuyrugu
(Alopecurus myosuroides)

Çoban Çantası
(CapseIJa bursa-pastoris)

Serçe Dili 150 ml/da
(SteJ/aria media) Çıkış sonrası

Kırmızı Köklü Tilki Kuyrugu yabancı
(Amaranthus retroffexus) otların genç

Sirken ve aktif
(Chenopodium album) olarak

Delice büyüdügü
KAYISI, (Lolium temulentum) devrede

ŞEFTALi Yapışkan Ot
(Setaria verticillata)

Eşek Marulu
( Sonchus arvensis)

300 ml/da
Kanyaş Çıkış sonrası

(Sorghum halepense) yabancı
Tarla Sarmaşıgı atların genç

(Convolvulus arvensis) ve aktif
Köygöçüren olarak

(Cirsium arvense) büyüdügü
devrede

Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu
(Amaranthus retroffexus),

Bozot (Heliotropium europeum),
Ebegümeci (Maıva neglecta),
Adi Eşek Marulu (Sonchus

oleraceus), 200 ml/da yabancı

BAG" Kanyaş (Sorghum halepense), atların genç ve aktif
Sirken (Chenopodium album), olarak büyüdüğü
Tarla Sarmaşığı (Convolvulus devrede.

arvensis),
Darıcan (Echinochloa crus-gaJ/ı),
Semizotu (Portulaca oleracea),

Domuz pıtrağı (Xanthium
strumarium)

Sirken (Chenopodium album),
Tarla sarmaşığı (Convolvulus

arvensis),
Benekli darıean (Echinoc/oa

200 ml/da Yabancı
TURUNÇGIL co/onum),

Ebegümeci (Maıva neglecta), otların genç ve aktif

Köpek üzürnü (Solanum nigrum), olarak büyüdüğü devre

Demir dikeni (Tribulus terrestris),
Isırgan otu (Urtica urens),

)

KORUMA KLOR ALKALi SAN. VE Tic.A.Ş.EVANLESS®
SÜSPANSiYON KONSANTRE (SC)

GRUBU i G ve E i HERBisiT (YABANCI OT iLACI)
360 g/I Glyphosate Asit + 30 g/I Oxyfluorfen

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 1 gün süre ile insan ve
hayvan ilaçlı sahaya giremez.
insan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım
talimatına uyunuz.

TAVSiYE EDiLEN ÜRÜNLERiN DıŞıNDA KULLANILMASI
KESiNLIKLE YASAKTıR.

Kullanılan bitki koruma ürünü bOş ambalajının dörtte birine
kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu
uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız

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 Su ile yıkayın.
Göz teması Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın.
Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15
daki~a yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.
ANTIDOTU VE TEDAVISI:
Özel bir antidotu yokt~.r<Belirtilere göre tedavi uygulanır.,,'" :;;.-- . '--: "

UZEM (UL~ÇZEHtR1A~;~A MERKEZi) TEL: 114
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Net Miktarı (kg veya L):
Azami perakende satış fiyatı:

içiNDEKiLER Glyphosate Asit, Oxyfluorfen

UYARı KELiMESi TEHLIKE

Zararlılık ifadeleri
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Önlem ifadeleri
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafetl göz koruyucu/
yüz koruyucu kullanın.
P305+P351+P338 GÖZ ILE TEMASı HALINDE: Su ile
birkaç dakika dikkatlice durulayın.
Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.
Durulamaya devam edin.
P310 Hemen ULUSAL ZEHIR DANIŞMA MERKEZININ
114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekim i arayın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 Içeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 Insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri
önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DiKKAT EDiLECEK
HUSUSLAR:

Ürünü öldüreceğiniz yabancı otların üzerine
püskürtünüz.
Çinko ve galvanizli metal kapları ürünün
hazırlanmasında kullanmayınız.
Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında
kullanmayınız.
Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü sularına
bulaştırmayınız.
Boş ambalajları herhangi başka bir gaye için
kullanmayınız.
Usulüne uygun olara~ imha ediniz.
Dondan koruyunuz serin ve rutubetsiz
de~larda saklayıı,.,ökhan
Ziraat Y"
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Domuz pıtrağı (Xanthium
strumarium),

-- Yeşil horozibiğl' (Amarantmıs-viridis),
Bambulotu (Chorzophora tinctoria),

Darıcan (Echinochloa crus-ga/lı),
Yabani bamya (Hibiscus trionum),

Semizotu (Portulaca oleracea),
Yapışkan ot (Setaria verticillata),

Domuz pıtrağı (Xanthium
strumarium)

--• Tuketım amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullamlmaz.

BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZıRLANMASı:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile
kanştınlmahdır. 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. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanınız.

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

iLAÇLAMA MAKINASıNıN TEMiZLIGI:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu
güvenli bir şekilde boşaltınız. 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.

BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKli:

EVANLESS, seçici olmayan ve çıkış sonrası uygulanan total bir herblsittir. Bu nedenle
uygulama esnasında kültür bitkilerine temas etmemesine azami özen gösterilmelidiL
Rüzgarlı havalarda uygulama yaprlmarnalıdır.
Hazırlanan ürünlü mahlul yabancı otların aktif olarak büyüdükleri dönem de uygulama
yapılarak elde edilir. Dekara 20-40 lt su ile uygulanır ve yelpaze hüzmeli meme ile
uygulama yapılır.

DIRENÇ ILE ILGILI BiLGI:
EVANLESS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G ve Grup E
olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma
ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle,
direnç gelişimini geciktirmek için EVANLESS 'nın aynı üretim sezonu içerisinde
önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği
durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G ve Grup E harici) bitki
koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARıŞABILiRLiK DURUMU:
Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılıp kullanılmaz.
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KORUMA KLOR ALKALi SAN. VE Tic.A.Ş.EVANLESS®
SÜSPANSIYON KONSANTRE (SC)

GRUBU G ve E i HERBisiT (YABANCI OT iLACI)
360 gll Glyphosate Asit + 30 gll Oxyfluorfen

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin - ve kuru) şartlarda o~jnat 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. 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 SANAYI VR TICARET A.Ş.
Deniz Mah. PetrolOfisi Caddesi No: 43
41900-DERINCE/KOCAELI
Tel: (0262)239 22 70 (2 hat)
Fax:(0262)229 33 24

sek Mühendis i
dırma Sorumlusu

KORUMA KLOR ALKALl
Sanayi ve Ticaret A.$.

Deniz Mah. PetrolOfisi Cad. No. 43
Derlnce·KOCAELI
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