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Firmanızca, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 25.01.2021 tarihli ve
E-81466379-320.04.05.01-130457 sayılı Olur'u ile Şekerpancarı tavsiyesi iptal edilen AVUPORT 80

""'
WP isimli bitki konıma ürününüz için yeniden düzenlediğiniz etiket, Genel Müdürlüğüınüz
tarafından onaylanarak yazıınız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Bakan a.

Daire Başkanı
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imal Tarihi
Son kullanma tarihi
Şarj No: (Damga ile)
Ruhsat tarih ve rıo'su : 28.01.2010 & 7525

BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAGI BiTKi VE ZARARlı ORGANiZMALAR

BiTKi ADI ZARARlı ORGANIZMA ADI UYGULAMA DOZU VE
DÖNEMi

Fare kulaQI (Anaqallis arvensis)
Çoban çantası (Capse/la bursa- 100 gıda (Ekim öncesi

ISPANAK pastoris)
Yabani hardal (Sinapsis arvensis)

uygulama)

Labada(Rumex sp.)

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
karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek
depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.
Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 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 KULLANMA ŞEKLi:
ISPANAK:
Ekim öncesi: AVUPORT 80 WP doğrudan Ispanak ekimi için hazırlanmış toprağa ekimden
önce önerilen dozda uygulanır.

DiRENÇ iLE iLGili BiLGi:
AVUPORT 80 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C1,5 olarak
sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin
tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini
geciktirmek için AVUPORT 80 WP'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam
uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı
~tki mekanizmasına sahip (Grup C105 harici) diğer bitki korump.ü.rü..__~a~~mas. ına
ozen gosterınız. . ,"/ .. :.'." ,oj :, '~"
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KORUMA KLOR ALKALi SAN. VE Tic. A.Ş.

AVUPORT ® 80 WP
SUDA ISLANABiLiR TOZ (WP)

i GRUBU i C1,,5 i HERBiSiT(YABANCıbTilACI) i
% 80 Lenacil

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.

ZEHiRLENME BEliRTiLERi:
Klinik olarak zehirlenme belirtisi gözlenmemiştir. Gözler, burun ve
boğazı tahriş edebilir. Yutulduğunda zararlıdır.
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 Su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi
yardım alın.
ANTiDOTU VE TEDAVisi:
Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHiR DANIŞMA MERKEZi) TEL: 114
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TARIM VE ORMAN BAKANLlGI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜGÜ

KABUL EDiLMiŞTiR.

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

~~

UYARı KELiMESi: DiKKAT

Zararhhk ifadeleri
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Önlem ifadeleri
P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafetl göz koruyucu/
yüz koruyucu kullanın.
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde iSE:
Tıbbi yardım/ bakım alın.
P405 Kilit altında saklayın.
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 orijinal ambalajında, kapalı olarak, kuru ve iyi

havalandırılan bir depoda yiyecek, içecek ve hayvan
yemlerinden uzakta depolayınız.

• Arılara, kuşlara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında
kullanmayınız.

• Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
• Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için

kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz
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KARıŞABiLiRLiK DURUMU:
Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.
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DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında
açılmadan depolandığında 3 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 MAH. PETROL OFisi CAD. No43,
41900-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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