imal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve Numarası:

Basagran ® DP

KULLANILACAGI BiTKi ve ZARARLI ORGANiZMALAR
Bitki
adı

1 Zararlı organizma adı

Kullanma
dönemi

Çoban çantası
(Capsella-bursa pastoris)
Uzun süpürge otu
(Descurainia sophia)
Yabani turp
200 mi/da ! Çıkış sonrasıı
(Raphanus raphanistrum) 1
Uzun meyveli bülbül otu
(Sisymbrium altissimum)
Tarla akça çiçeği
(Thlaspi aNense)

Dil kanatan
Buğday 1 (Galium aparine)
Ballıbaba
(Lemium amplexicaule)
Meryem dikeni
(Silybum marianum)
Yabani hardal
(Sinapis aNensis)
Kuşotu
(Stellaria media)
Yatık Gökbaş
(Centaurea deprassa)
Boynuzlu yoğurt otu
(Galium tricomutum)

Arpa

Kullanma
dozu

90 gün

Grubu

•
•
•
•

•
•

l 250 mi/da !Çıkış sonrasıı

90 gün

C3

o

•

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey
yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve
hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için,
tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
TAVSİYE EDiLEN ÜRÜNLERiN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLiKLE YASAKTIR.
Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar
temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu
ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer
tekrarlayınız.

ZEHiRLENME BELiRTiLERi
Gözde tahrişe, alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.

90 gün

l 250 mi/da !Çıkış sonrası ı

90 gün

iLK YARDIM ÖNLEMLERi
Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini
alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya
etiketini birlikte götürünüz.
Ürünün bulaştığı giysileri çıkarın ve yeniden kullanmadan önce
yıkayın.
Solunursa; hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın.
Deri ya da saç ile temas ederse; bol miktarda sabun ve su ile
iyice yıkayın.
Göz ile temas ederse; derhal etkilenen gözleri birkaç dakika
dikkatlice su ile yıkayın, varsa kontak lensleri çıkarın. Yıkamaya
15 dakika devam edin, bir göz doktoruna danışın.
Yutulursa; derhal ağzı su ile çalkalayın ve ardından 1-2 bardak
su için, doktora başvurun.
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iÇiNDEKiLER
Bentazone, Dichlorprop-P
�ŞARETI

Herbisit
Yabancı ot ilacı

AKTİF MADDENİN ADI VE MİKTAR!:
333 g/L Bentazone + 233 g/L Dichlorprop-P

•

Çoban çantası
(Capsella-bursa pastoris)
Uzun süpürge otu
(Descurainia sophia)
1 200 mi/da !Çıkış sonrası ı
Yabani turp
(Raphanus raphanistrum)
Yaz kanavcı otu
1 (Adonis aestiva/is)
Yabani hardal
(Sinapis aNensis)
Yatık Gökbaş
(Centaurea deprassa)
Adi fiğ
(Vicia sativa)

SL (Suda çözünebilir konsantre)

Son uygulama
ile hasat
arasındaki süre

1/2

Net Miktarı : 1 L e
Azami Perakende Satış Fiyatı:

�Ü

UYARI KELiMESİ
Tehlike
ZARARLILIK iFADELERi
H302
Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
H317
Alerjik reaksiyona neden olabilir.
H318
Ciddi göz hasarına neden olur.
ÖNLEM iFADELERi
Buharların, solumaktan kaçının.
P261
P264
Kullanım sonrası vücudun kirlenmiş kısımlarını iyice
yıkayınız.
P272
Kontamine olmuş giysilerin çalışma alanı dışına
çıkmasına izin verilmemelidir
Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafeUgöz koruyucu kullanın.
P280
Derhal ZEHiR DANIŞMA MERKEZi ya da doktora/
P310
hekime başvurun.
P501
içeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.
EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için
kullanma talimatlarına uyun.
KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DiKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR
•
ilacı özel ambalajında kapalı olarak, serin ve kuru
yerlerde muhafaza ediniz. Direkt günışığından
koruyunuz.
•
Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
•
Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
DEPOLAMA DURUMU
Normal (serin ve kuru) depolarda ve kendi ambalajında
açılmadan depolandığında üç (3) yıl süre ile ürünün fiziksel,
kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları
dışında bir değişiklik olmaz.
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