
İMAL TARİHİ: 

SON KULLANMA TARİHİ: 

ŞARJ NUMARASI: 

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 18/07/2013 ve 9282 
 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR 

Bitki Adı 

 

 

 

Zararlı Organizma Adı 

Kullanma Dozu Ve 

Dönemi 

Nohut 

Sirken (Chenopodium album)  

Yatık sirken (Chenopodium vulvaria) 
Dikenli yabani marul (Lactuca serriola) 

Yabani hardal (Sinapis arvensis) 

 

250 ml/da 

Ekimden hemen sonra 

(Çıkış öncesi) 

Havuç 

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus 

retroflexus) 
Sirken (Chenopodium album) 

Semizotu (Portulaca oleracea) 

Yapışkan ot (Setaria verticillata)  

Köpek üzümü (Solanum nigrum) 

200 ml/da 

Ekimden hemen sonra 
(Çıkış öncesi) 

Ayçiçeği 

Yabani hardal (Sinapsis arvensis) 

Sirken (Chenopodium album) 

Ballıbaba (Lamium amplexicaule) 
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus 

retroflexus) 

250 ml/da 

Ekimden hemen sonra 
(Çıkış öncesi) 

 

Patates 

Sirken (Chenopodium album) 
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus 

retroflexus) 

250 ml/da  
Ekimden hemen sonra 

(Çıkış öncesi) 

Mercimek 

Yabani hardal (Sinapis arvensis) 

Arap baklası (Vaccaria pyramidata) 
Kokar ot (Bifora radians)   

Yapışkan nakıl (Silene conoidea) 

Ak Üçgül (Trifolium repens) 
Adi fiğ (Vicia sativa) 

Dil kanatan otu (Galium aparine) 

Taşkesen otu (Buglossoides arvensis) 
Toplu iğne hardalı (Neslia paniculata) 

Adi yavşan otu (Veronica hederifolia) 

Sirken (Chenepodium album) 
Kekre (Acroptilon repens) 

300 ml/da 

Ekimden hemen sonra 
(Çıkış öncesi) 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: 

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir 
miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile 

doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su 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 karışımı aynı gün içinde kullanılmalıdır. 

 
KALİBRASYON: 

Uygulama öncesi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. 

Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım 
miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az 

rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. 

 

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

RACER® 20 CS 
 

Kapsül Süspansiyon (CS) 

 
GRUP F1 HERBİSİT (Yabancı ot İlacı) 

 
200 g/l Flurochloridone 

 
 ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. 

 EVDE KULLANMAYINIZ. 

 ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. 

 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİR ŞEY 

YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. 

 BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE 

HAYVAN SOKMAYINIZ. 

 İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE 

EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ. 

 

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE 

YASAKTIR. 

 

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE 

BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. 

ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 

ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ. 
 

 

 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ 

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. 

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor 

çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz. 

SOLUMA: Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni 

solunum yapın. Bir doktor çağırın. 

YUTMA: Kusturmayın. Ağzı çalkalayın. Bolca su içirin. Semptomlar devam 

ederse doktora başvurun. 

CİLTLE TEMAS: Kirli tün giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarın ve hemen 

bol su ve sabunlu suyla yıkayın. Gerekirse bir doktora danışın. 

GÖZLERLE TEMAS: Hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra varsa 

kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Yıkarken 

göz kapaklarını açık tutun. Semptomlar devam ederse doktora başvurun. 

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik ve 

destekleyici tedavi uygulanır. 
 

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ “UZEM” TEL: 114 

 

NET MİKTARI:  

AZAMİ PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL): 

 

İÇİNDEKİLER Flurochloridone 

 

          
 

UYARI KELİMESİ: DİKKAT 
 

 

ZARARLILIK İFADELERİ 
 

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 

H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var. 

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. 

EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve 

çatlaklara neden olabilir. 
 

ÖNLEM İFADELERİ 

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. 

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz 

koruyucu kullanın. 

P501 İçindekileri/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.  

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek 

için, kullanma talimatlarına uyun. 
 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT 

EDİLECEK HUSUSLAR: 

 

 Kullandıktan sonra boş ilaç ambalajlarını başka amaçlar için 

kesinlikle kullanmayınız. 

 Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü 

koymayınız. 

 Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına 

bulaştırmaktan kaçınınız. 
 Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız. 

 



İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: 

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 

 
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ  

 

Racer 20 CS nohutta ekimden hemen sonra en geç 5 gün içerisinde toprak 
yüzeyine uygulanmalıdır.  

 

Racer 20 CS havuçta ekimden hemen sonra (1-2 gün içerisinde) toprak yüzeyine 
uygulanmalıdır. Havuç tohumlarının çimlenmesi için sulama gerekli ise, 

uygulamadan hemen sonra yağmurlama sulama yapılmalıdır. 

Racer 20 CS’den en yüksek etkiyi almak için, ekimden veya dikimden önce 
toprak keseksiz olarak hazırlanmalıdır. Racer 20 CS çıkmış yabancı otlara etkili 

değildir. Bundan dolayı uygulama sırasında tarlada çıkmış yabancı ot 

bulunmamalıdır. Racer 20 CS uygulandıktan sonra ilaçlı tabakanın bozulmaması 
için, zorunlu olmadıkça toprak işlenmemelidir. İlaçlama yelpaze şeklinde 

püskürtme yapan (tee-jet) meme ile 2.0-2.5 bar basınçla yapılmalıdır. İlaçlama 

rüzgârsız havada yapılır. İlaçlama yapılırken aynı yerden üst üste geçilmemelidir.  
İlaç uygulandıktan sonra yağan yağmur veya yağmurlama ile sulama ilacın 

aktivitesini ve ot kontrolünü arttırmaktadır. İlaç kullanımından sonra yağmurlama 

sulama tavsiye edilir. 
 

Racer 20 CS Ayçiçeği ekiminden hemen sonra toprak yüzeyine uygulanmalıdır. 

 
Racer 20 CS Patateste dikiminden sonra en geç 5 gün içerisinde, toprak 

yüzeyine uygulanır. 

 

Racer 20 CS mercimek ekiminden sonra yabancı otlar ve mercimek toprak 

yüzeyine çıkmadan önce toprağa uygulanır.  

 

Soğan, Domates, Tütün, Kabakgiller (Kabak, Hıyar, Karpuz ve Kavun) ve 

Lahanagiller (Lahana, Karnabahar ve Turp) ilaca karşın çok hassas 

olduklarından RACER 20 CS kullanılan tarlaya 12 ay sonra ekilmelidir. 

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:  

RACER 20 CS isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F1 
olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma 

ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu 

nedenle direnç gelişimini geciktirmek için RACER 20 CS’nin aynı üretim sezonu 
içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın 

tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F1 

harici) herbisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz. 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:  

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek 
duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.  

 

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

RACER® 20 CS 
 

Kapsül Süspansiyon (CS) 

 

200 g/l Flurochloridone 

GRUP F1 HERBİSİT (Yabancı ot İlacı) 

 

DEPOLAMA DURUMU: 
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan 

depolandığında 2 yıl süre ile ürünün, fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir 

değişiklik olmaz. 

 

FİRMA BEYANI: 

Bitki koruma ürününün kullanımı bizim kontrolümüz dışında 

olduğundan bitki koruma ürününün tavsiye dışı, yanlış veya 

uygun olmayan koşullarda kullanımı ya da hatalı depolanması 

sonucu ortaya çıkabilecek zararlardan firma mesuliyet kabul 

etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat metodunun seçiminden, bitki 

koruma ürününün taşınması, depolanması, kullanımı ve imhası 

esnasında muhtemel risklerden sorumludur. Kullanımdan 

doğacak tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bitki 

koruma ürününün spesifikasyonuna uygunluğu, sadece teslim 

sırasında firma garantisi altındadır. 
 

ÜRETİCİ FİRMA ve ÜRETİM TESİSİ: 

Adama Agan Ltd.  

Northern Industrial Zone P.O. Box 262, 

Ashdod, 7710201 İsrail 

 

RUHSAT SAHİBİ FİRMA: 

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret  

Limited Şirketi 

Çınarlı Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. 

No:3/0806 Konak/İZMİR 

Tel: 0232 462 61 40  

 

 


