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BlTKl KoRUıüüA 0RüNüNüN uYGULAMA HAzlRLANMASl:
Tavsiye dozu 0zo.inden hesaplanan BKÜ önce ayn bir kapta bir miktar sU ile
kar|ştlr|lmaİdlr. Uygulama makinesinin depGu yarly8 kadar su ile doldurulur.
Makin€nin karlşhnqsl çaİşlİ du.umdayken karlşlm su depoya ilave edi|İ.
Ka(ştlrmaya devam edilerek depo suyla tamamlanlr, Uygulama lamamlanlncaya
kadar kanşt|tma işlemine devam edilir. Deka.a kullanllacak su miRan 20,40 lit.e
olmall, uygulamalar yelpaze huzmeli meme kullanllmaİdlr. Hgzlrlanan kar|şlm ayn|
gun içinde kullanlnE.

xALlBRAsYoN:
Uygulama öntesinde ilaçlama m8kinesinin kalibrasyonu yapllmalldlr. Uygulamalard9
iyibi.kap|am
Uyguiamalar
yapllmaİdlr,

a sağlayacak şekilde belirlialana verilec€k kanşlm miktarl alldI
gonun serin saatlerinde rüzgarslz Veya az

Nel Miktafl (kg vgya lt) :

Azami p€.akends sat|ş fiyat|

KoRUMA KLoR ALKAL| sAN. vE Tlc. A.ş. lçlNDEKlLER Glufosinate ammonium,

r.

a

HELLBoY@
suDA çözüNEN KoNSAı,|TRE (sL)

200 9/l G inate ammonium tuzu

Önce .tlk.d okuyunuı,
Evdo ku|l.nmıyln|z.
Çocuklı.dın, gld. v. h.yvan yamlaılnden u2rı tutunuz.
Bltld korum. o.un0n0n uycul.nm!ıl ılııllnd. hlç blİ9oy
yaıııoylnlı, lçmeylnL, .le.r. İull.nm!y|nE.
llıçlınmş ..h!y! l eün ln..n vo h!yv!n lokmryınE
lna.n vo ç.Y.. ıığhğl tızorln. ,lrklo.| önlonEk |çln, ırvılyo
odlld|ğ|,oklld9 v. t v.lye.dlldlğl doıd. kull.nlnE.

TAVSlYE EolLEN tJRUNLERll{ olşlı{oA KuLLANıLirAsl
KEslı{LlKLE YAsAKTlR.

Kullınd.n b}ül İo.umı 0.0n0 bo9 ımb.l.Jbnn|n %'0ı€ k.d..
bmıu ıu koy.r.k lylco çalk.l.y|nE. Çrlkrl.m. ruyunu llıçlıma
tınİ|n. bo|.lt|nE. Bu lşloml 3.afgİ tatrı.lıylnE.

zEİlRLEt]İ E BELlRTlLERl:
T.mat h.llnde görerdg t h.iş, eğzd.n eılndlğlnda vitcul lslandg yoka€lme,
lerl€ma va aolUnum hlrenma3l görillob{lk.
llK YARD|f öNLEuLERl1
solum. M6ruz kalan İişlİ lgmlı hsvaye çlİğ.ın v€ rahat n6ras aleblloc€ğl bk
pozsyonda .lc€k lutun vo dlnlondlrh, Yek., İravat v6ya k m.. glbl gly6lnln 6lkl
bölüml€dnl g€vş€lh. 86lırü16r oddi voya ı€llo l§€ llbbiyaftllm alln,
Yutm. Ağzl .uyla lylc€ çalİal8yın, Kondlnı' lyl hl6solm6z!6nl:, lübl
tev8lyo/miid.hale 8lm|2- s.ğllİ p€rson€ll taEf.ndan bollrulmsdlİç€ ku.|urüneya
ç€llşmay.n.
clll t6m€& su lls y|kayln.
Göz tamaa| Hom€n bol 6u ll€ yİayn, Gözl€dniıiovmayln, Kontatl lons vaaa€
gkann v6 oöz İap6ılann| lyıco agn, En az 15 daıjke y.İamay€ dovam 6d|n v6

AlüTlooTU VE rEDAvlslj
ozo|bkenlldoıu yottur. aollrülola gör€ ısdavl üygulan lr,

UZEM (ULUSAL zEHlR oANlş A tlERKEzD rEr: ll4

7. Nesrin ÇAKlR AR|CAN
oai16 Başkanl

uyan kallmgsi Tohllko

zararlIhk lfadolori
H318 ciddigöz hasar|na yol aÇar,
H360Fd Ürsmey€ zarar vg.ebilk. Doğmamlş çocukta hasar9
yo| açmE şOphgsivar.
H373 Uzun s0reli veya tekrarll maruz kalma sonucu
organlarda hasara yol açabilir.

Önl8m lfadglorl
P202 BOtOn önlem ifadeleri okunup anlaş|lmadan
el|eçlemeyin.
P280 Koruyucu €ldiven/ koruyucu klyafougöz koruyucu/yoz
koruyucu kullanln.
P305+P351+P338 Göz lLE TE[iAsl HALINDE: su ile
birkagdakikE dikkatlico durulayln. Taklll veyapmaşl kolaysa,
kontak lenslgri ç|kartln, Durulamaya dovam edin,
P308+P3l3 Ma.uz kallnma veya etkileşme halindg lsE:
Tlbbi yard|m/ baklm aİn.
P3l!ı K€ndjnizi iyi hissetm€zseniz, tlbbi tavsiye/ mOdahale
a\nlz.
P/ı05 Kilit altlnda saklavln.
Psol lçeiği/ kabl Ulus;l yönelmelikIer€ göre bertarafodin.
EUH401 ln§an sağİğlna ve çevreye yönelik riskleri önlemek
için, kU||anma talimallanna uyun.
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BlTKl ADı YABANCl OTLAR UYGuLAiülA DozU
vE DöNEMl

MEWE,
BAĞ,,
TuRUNçGlL
BAHçELERl

Tilkikuyruğu (/4ropocurus myosurokles)
Klrmlzl kökl0 tilkikuyr!ğu (Amdanıhus
roııoflexus)
Poskoll0 çaylr (Brorrus recıorum)
si*an (chgnopodium album)
Tarla sarmaşlğl (convolvulus aryonsis)
Köpekdi9i ayrlğ| (cyrdon dacvon)
İopalak (cyporus rctundus)
Çalal olu (Digitdria sanguindlis)
Daflcan (Echin@hloa crusgalli)
Tumagagagl (Go.a.,iurn dissocıum)
Dikenli yabani marul (Lactucd sorbla)
Sini olu (Plantago major)
Semizolu (Poltulaca olgncoa)
lmamkavuğu (sonecio yurgans)
Yabani ha.dal (sir8pis 8rvarıs,9
Kany aş (Sorghum halgpensg)
Eşok marulu (soncr,Us arwns,9
Yonca (Mgdicago spp.)

300-750 myda
Yabancl otlafln genç

ve aktif olar8k
buyudOğ0 d€vred€

uygulanIr

'Tükotim amaçlI bağ yap.ağ| hasad| yapllacak bağ alanlaİda kullanllamaz.

H,,l0 HERBlslT ryABANcl oT lLAcl)
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|LAçLA A AKlNAslıılN TEırlzllĞl:
Uygulamanln tamamlanmaslndan h6men sonra ilaçlama makine8inin dgpo§unu
g0v€nli biI ş€kild6 boşalt|n|z. Depoye t6miz su doldurdukien sonra kanştlrlc|yl v€
pO3kürirne sişt6mini çahştlrarak tOm paıçalar|nI yıkanmsslnl sağlayınIz, Ylkama işlğmi
su kaynaklannln yaklnlnda yapmayln|z. Ylkama suyunu v€ atlklan su kaynaklarlna
boşaltmaylnE.

BlTKl KoRUMA 0RüNONON KuLLANi]üA şEXLI:
Uygulamadan en iyi sonuç, y6şil aksamln bol olduğu ve yabancl otlain aktlf olarak
96|işıiği genç dön€mlerde eldg edilir. Dok8,a 20-40 lilre suyla, dOşOk baslnçll 8lgtlerl€
va yolpaze huzm€lİ memeler kullanllarak uygulama yapllmaİdlr, KOltOr bitkil€rinin yeşil
aksemlna ve gonç fidanlann honoz odunlaşmamlş yeşil kabuğune 0ron tgmas
otnemglİlir. Üdnon €tkişekli 8ist€mik olduğundan, ortlnon €tkbinin aralmamasl için
uygulama 0zerindgn 4 il8 5 gOn geçmgdgn yabancl otlan zedelayecok toprak i9lemesi
yapllmamalldlr.

DlREı,lç lLE lLGlLl 8lLGl:
HELLBoY adll bilki koruma 0r0n0, glki mekanizmEslna gör9 Grup H,10 olarak
3|n|f|andlfllmlş bir herbi8ittir.Aynl etki mgkanızmaslng sahip bitki koruma 0İOnl6rinin
tekrarlayan uygulamalan, dir€nç gelişimini t69vik €tmektedir, Bu nedenl€, dironç
gelişimini geciktirmek İçin HELLBoY 'ninayn| 0retim sezonu iç€risinde önerilen
toplam uygulama saylslnl aşmaylnlz, Uygulaman|n tokrarlanmasl gerektiği
durum18rda is€, farkİ €tki mekanizmaslna sahip (Grup H,l0 harlcl) diğer bitki koruma
0ronlerinin kullanllmaslna özen gösteriniz.

KAR|şABlLlRLlK DuRuMu:
Diğef bitki koruma uronl€ri ile karlştlnlma3l lavsiye edilmez.

KoRuMA KLbR ALKALl sAN. vE Tlc. A.ş.

HELLBoY @

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUBU H,10 HERBlslT (YABANCl oT lLAcl)
200 g/l Glufosinatğ ammonium tuzu

KULLAN|RKEN VE DEPOLARKEN D|KKAT
EDlLEcEK HUsusLAR:
. Ballkla19 zehlrlldIr. sulara bulaşhİmaylnIz.
. Arllara z€hlrlidi.. çiç4klgnmg zamanlnda

kullanmaylnlz,
. Ürun0, ambalajlnda kapal| olarak yem vo gda

maddelerinden ayfl, kilıtli, iyi havalanabilen, serin vo
kuru bir yerd6 muhafeza €diniz. +35 c'nin ozerindo
depolamaylnE. Donden koruyunuz.

. Üruno ambalaİnda k8pall olarak muhEfaza odiniz.

. goş ambalajlan usulono uygun olarak imha ediniz.

DEPoLAıtiA DURUıilu;
No.mal (s€.in ve kuru) şaütlada orjinal ambalajlnda
açllmadan depolandlğında 2 yll s0re ilo oretilen 0r0n0n
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikle.ind€ hoşgörü
(tolerans) ş|n|.|afl dlşlnda bir değişiklik olmaz,

FlRtUlA BEYANl:
orijinal ambalajlannda satllmak kaydl ile imalatçllar
0rOnlerin kalitesini garanti ederlgr, Imalatçllar 0rOnlerinin
hatah depolanmasl veya halah tatbiki veya lavsiyelere
uymadaki eksiklikl€İ noiicasind€ vaki Qlacak zarar için
sorumIuluk kabul €tmezl€r.

RUHSAT sAHlBl v9 uRETlcl:
KoRUMA KLoR ALKAL| sAN VE Tlc. A.ş
Deniz Mah.Petrolorisi c8d. No: 43
D6rince-4,| 900 /KoCAELI
rol | |0262|239 22 70 |2 hal\
Fa\ | (o262't229 33 24

@ KoRUMA KLoR ALKAL| SAN, VE Tlc AŞ,,nın tescilli
markasldlr.
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