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BlTXl KoRuMA üRüNüNüN KULLANlLAcAĞl BlTKl vE YABANcl oTLAR

Kontakt v9 sistemak etkili olup, bazl dar v9 geniş yaprakİ yabancl otlara karş|
otkaıidir.

Dimethenamid-P; kültür bitkilerinde bazı tek yılİk dar v€ geniş yaprakll yabanÇl
otlan çimlonme önc€si ve çimlenme anlnda kontro| etmektediİ. Herbisit, yabancl
otlafln coleoptil9 kls|mlarl ıl9 absorbe edilir ve uyguland|ktan sonra tohum, kök Ve
yaprak g9lişimi durmakiadlr,

Terbuthylazin€; sistemik etkili bi. aklif madde olup hem kökler hgm de yaprak
taraf|ndan alln|r ve yabancl ot içinde taş|narak özellikle büyüme noktalannda birikir
ve yabano otlann ölümüne neden olur.

BlTKl KoRU A üRüNüNüN uYGuLAuAYA HAzlRLANıt Asl:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ü.ünü önc€ 8yn bir kapta bar
miktar su ilo karlştlnlır. llaçlama makin€sinin deposu yarlya kadar su ile doldurulur.
Makin€nin kanşt|nc|sı çallşür dUrumdayken karlş|m d€poya ilave edilir.
Kar|şt|rmaya devam edilerek d€po suyla tamamlanIr, Uygu|ama tamsmlanlncaya
kada. kanştlrma işlemine devam edilir. Haz|rlanan bitki koruma ürünü aynl gün
içinde kullanllmalldlr. Deka.a kullanIlacak su miktarl 20_40 litrg olmaİ,
uygulamalarda yelpaze huzmoli meme kullanIlmahdlr.

Akris@

Süspo Emülsiyon (SE)

Grubu K3 Heıbigit
(Yabancı ot i|acı)

280g/L Dimothenamid-P + 250 g/L Terbuthylazİne
uYARl KEL|MEsl:
DlKKAT

NgtMiktarl:lle 1l2
Azami Perakendo sahş Fiyat:

lçlNDEKlLER:
Dimethğnamid-P, Terbuthylazine, 2-meti1-2H"izotiazo1-3-on

ZARARL|LlK lşARETl:

zARARLlLlK lFADELERl:
H302 Yutulmasl halinde zaradldl..
H317 Aleaik dğ.i .esksiyonuna nedgn ol8bilir.
H373 Uzun süreliv€ya tekrarlanan maruz kalmalaıda

organlarda ha8aIa neden olabilIr.
H400 sudaki organizmalar için çok toksiktar.
H410 Uzun süreli etkilofi ile sudaki organizmalar için

çok toksik,

öNLEii lFADELER|:
P260 Gaz / duman / buhar/ toz soIumayın.
P264 Kullan|m sonrası vücudun kirlenmiş

kl3lmlannl iyice ylkaylnIz.
P280 Koruyucueldiven/koruyucuklyafeugöz

koruyucu kullanln.
P362+P364 Bulaşan giysi|eri çlka.ln ve yenadon

kullanm8da n önce ylkayln.
P391 Dökuntoy0 bİ araya toplayln.
P501 lç€riği/kablulusalyönetrİelikle.egö.e
EUH40'| b€rtaraf€din.

lnsan 8ağllğına ve çevreye yönelik riskleri
önlemek içjn kullanma talimatlanna uyun,

KULLAN|RKEN VE OEPOLARKEN D|KXAT ED|LECEK
HUsUsLAR:

. Ballklara zehirlidir, ye.altı ve ye. üstü su kaynaklanna
bulaşırmayınlz.

. Boş ambalajlar| başka amaçlarla kullanmay|nız.

. uygulamadan ayi sonuç alabilmek için ilgili ön€rile.e
mut|aka uyunuz.

DEPoLArrA DuRUıtiU:
Normal (s6rin V€ kuru) şartlarda orijinal ambalajlnda,
a9lmadan depolandlğ|nda 2 yll sOre il€ 0rünon fizjksel,
kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (toleran9) slnlrlarl
dlş lnda bir değişjklik olmaz
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öNcE ETlKstl oKuYuNuz.
EvDE xULLANılAYlNlz.
çocuKLARDAN, GloA vE HAWAN YEi|LER|NDEN UZAK
TUTuNUz.
BlTKl KoRuirA üRüNüNON uYGuLAN Asl slRAslNDA
HlçBlR şEY YEttilEYlNlz, lç EYlıılz, slGARA
KuLLANMAYlNlz.
BlTKl KoRuMA üRüNü uYGULANir|ş SAHAYA 1 Gütl
lNSAN vE HAYVAN soKtllAYlNlz.
lNsAN VE çEVRE sAĞLıĞl 0zERlNE R|SKLER| öNLEMEK
lçlN, TAVslYE ED|LDlĞl şEKlLDE vE TAVS|YE EDlLDlĞl
DozDA KULLAİ{lNlz.

TAVSiYE EDiLEN üRüNLERiı oışıı,ıoı
KULLANlLMASl KEsiNLiKLE YASAKT|R

KULLAN|LAN URüNüN Boş AMBALAJLAR|N|N lçlNE
1ıı'UNE KADAR TEıt lz su KoYARAK lYlcE ÇALKALAY|N|Z.
çALKALAllrA SUYUNU UYGULAİIA TANK|NA BoşALTlNlz.
BU lşLEMl 3 sEFER TEKRARLAYlNlz.

zEHlRLENME BELlRTlLERl:
Baş ağnst, mide bulantlst, ha|sizlik, göz ve ciltte tahriş.

lLKYARDlıl öNLE LERI:
zehi.lenme anInda, aşağlda b€lirtil€n ilk yafdlm tedbirlerini aİnE,
doktor çağınnlz, bitki koruma 0rünunün ambalaj veya etikelini
birlikte göturünüz,
Ürünün bulaşt|ğl giysileri gkann.
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KoNTRoL ETTlĞl YABANCl oTLAR KuLLANliıl
Dozu

MlslR sOrOnücu horozibiği (,4 mardnıhus blitoides\
Kırm|z| kökllı tilkikuyruğu (Amdnnthus ret'oflexus].
sirken (cho nopodiu m dl b um|
Şeytan elmgsl |Datun strdmonium\
Çatal otu (Digıitan'a sangu,hali§)
genekli dancan (Ecrrinrhlod colonum')
Dancan (Echinühloa crusgallD
semizotu (Po.ıUraca or9racea)
Yaplşkan ot (sa'arb Ve.rbi,,ata)
Köpek üzümo (sor9num nigrum)

300 mu da
Ç|k§ öncesi

Klrm|zl köklü tilkikuyr! ğu (Amaraühus retroflexus)
sirkon (chenopodi um albu m)
oarrcan (Echinochlod crus galli)
Yabani bamya (Hlb,:scus trionum'
semizotu (Po.tu'€ca o/a/acea)
Yaplşkan ot (seıara Verıb,]'ata)
Köpek uzümu (Soldnum nigrum

300 ml' da
Erken ç|k|ş
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KALlgRAsYotil:
Uygul8m8 öncğsind€ ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapllmahdlr.
Uygulamalarda iyi bİr kaplama sağlayacak şekilde bolirli alana verilgcak kanşlm
miktgn iyi eyarlanmalıdlr. Uygulamalar gunün serin saatl€rindo, riızgarsE v€ya az
rozgarll hava koşullarlnda yep|lmeıldlr.

|LAçLA A AKlNEslNlN TE lzLlĞl:
Uygu|amanln tamamlanmas|ndan hgmon sonra ilaçlama makinosinin deposunu
g0venli bi, şekilde boşaltnlz. Dopoy8 temiz su doldurduİİan sonra karlştlncıy| ve
posko,tmg sistemini ç€fuştrarak tijm parça|a(n ylkanmaslnl sağlay|nlz. Y|kama
işlemani 3u kaynaklaflnın yakln|nda yapmay|n|z. Y|kama suyunu ve atklan su
kaynaklanna boşaltmaylnlz,

BlTKl KoRuıt A üRüİ,lüNüN KULLANMA şEKL|:
Çlklş ğncoll: Ekimden sonra en geç 3 gün içinde ilaçlama yapllmalldlr. Akriso
uygulanen toprak yuzeyi kuru ise salma v€ya yağmurlama sulama ile ilacın toprağa
tutunma9| 8ağlanmaıdIr.
Erkgn glkç aonragli Geniş yaprakll y8banc| otlann 1-2 yaprakİ dönemindg ve dar
yaprakl| yabanq otlann 1 yaprakll dönominde uygulam8 yEPllmalldlr. Slft
polverizatö.ü veya standa.t tar|a p0lverizatöflefi ile dokara 20.40 lilro §u i|e
atılmalld|r. ll9çlamaıar esnagnde yolpaze tipi meme kullanIlmas| tavsiyg gdilir.

DlREılç YöNETlııl:
Akrigo adh bitki koruma ilr0no, etki m€kanizmas|na 9ö16 G.up K3 / c1 olarak
sınıİIandln|mlş bir heöisittir, Aynı otki mekanizmag|na sahip bitki koruma
0rOnlorinin tokrarlayan uygulamalarl, dhenç gelişimini teşvik etm8ktedir. Bu
nod€nlo, dironç golişimini geciktirm€k için Akris@'in aynl 0rotim sğzonu içerisind€
ön€rilen toplam uygulama say|9lnl aşmaylnız. Uygulamanın tekrarjanmasl
ger€ktiği durumlarda ise, fa.kl| etki mokanizmasına 8ahip (Grup K3 / c1 harici) bitki
koruma 0rOnlerinin kullanılmaslna ö26n gösteriniz-

XARlşABlLlRLlX DuRU U:
oiğer bitki koruma ürünl€ri ile kanşlml tav§iye edilmez. Eğer bar kaışlma ihtiyaç
duyulursa, ayn bi. kapta ön kanşlm testi yapılmalldlr. K8nşlmlar bekletilmeden
kullanllmalldır,

o BAsF firmas|nln tegcilli ma.kasld|r.
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Grubu c1 Herbisit
(Yabancı ot ilacl)

280 g/L Dimethenamid-P + 250 g/L Terbuthylazin6

solunuıla; hastayl sakinlgştirin, açlk havaya çlkarln, hbbi yard|m
istğyin.
Dod llo tomaE odg6e; sabun ve 3u ile iyice ylkayln. Deri tahrişi
veya kaşlntr'kzankllk olu6a, zehir M€rkezine ya da dokto.a
başvurun.
Göz l|o İ€maş 9de.9o; etkilenen gözu, gözkapaklannı açlk tutaİak
en az 15 dakika akarsu altlnda ylkaylnlz.
Yutuluraa; d€rhal ağzlnlzı su ile çalkal8yln ve ardIndan 1-2
bardak 9u için, zehir Me.kezine ya da doktora başvurun,

ANTlooTu VE TEDAV|sl:
Özel bir antadotu yoktur, zehirlgnme durumunda bolirliIe.e göre
tedavi uygulanlr.

ULusAL zEHlR irERKEzl (UzEııı)Tol: ll4

212
FlR A BEYANı:
orijinal ambalajlannda satlmak kayd| i|e 0r0n0n kalitesini
garanti ederiz. Fakat depolama ve uygulama kontrolümuz
d|şnda o|duğundan, depolama, dozaj v€ uygulama
hatalaİlndao dolayl ç|kabalec€k zararlaf için sorumlu|uk kabul
etmeyiz.

üRETlci FlRttA:
BASF corporation
North America Regional H€adquarters 100 Park Avonue
Florham Park, New J€rsey 07932, ABo

0RET|ıtil YERI:
BASF Agri-Produclion s.A,s,
Pon 7502, 7502 Rout€ du Vieux chemin de Loon
F59820 Gravolings. Fransa

RUHSAT sAHlBlFlR A:
BASF Tü* Kimya San. ve Tic. Ltd, Şti.
Barbaros Mah, Begonya sok. Nidakule Ataşehir
Kuzey c Kaplsl No:3e/5- 22 Ataşehir/lstanbul
Tel: 0216 5703400 Fax 0216 5703779

Dr.A. Sibel loĞLu
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