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BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE
YABANCI OTLAR:
BİTKİ
ADI

Soğan

Ayçiçeği

Pamuk

KONTROL ETTİĞİ
YABANCI OTLAR
Çatal Otu (Digitaria
sanguinalis)
Meryem Dikeni
(Silybum marianum)
Kuş Otu (Stellaria media)
Tırfıl (Oxalis spp)
Ebegümeci (Malva neglecta)
Hakiki Papatya
(Matricaria chamomilla)
Kıvırcık Labada
(Rumex crispus)
Kırmızı Çiçekli Ballıbaba
(Lamium purpureum)
Yabani Turp
(Raphanus raphanistrum)
Yavşan Otu
(Veronica hederifolia)
Çoban Çantası
(Capsella bursa-pastoris)
Kırmızı Köklü Tilki kuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Duvar Kaz ayağı (Chenopodium
murale)
Sirken (Chenopodium album)
Semiz otu (Portulaca oleracea)
Yabani kavun (Cucumis melo
var. agrestis)
Fıçı otu (Euphorbia apios)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Benekli darıcan (Echinochloa
colonum)
Kırmızı Köklü Tilki kuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Sirken (Chenopodium album)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Sürünücü horoz ibiği
(Amaranthus blitoides)
Bambul otu (Chrozophora
tinctoria)
Fener otu (Physalis angulata)
Ebegümeci (Malva sylvestris)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)

KULLANIM
DOZU

Son
Uygulama
ile Hasat
Arasındaki
Süre

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

Kapsül Süspansiyon (CS)
K1,3

HERBİSİT (Yabancıot İlacı)

400 g/l PENDİMETHALİN

21 gün

 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 EDİLEN DOZDA
KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

330 ml/da
Çıkış öncesi

-

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BOŞ AMBALAJININ
İÇİNE ¼’ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ.
ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU
İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Baş ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik.

330 ml/da
Çıkış öncesi

-

Pendimethalin

CİNDER® 400 CS
GRUP

330 ml/da
Çıkış öncesi

İÇİNDEKİLER

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. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.
Yutma: Ağzı su ile yıkayın. Bol su içirin. Semptomlar devam ederse doktora
başvurunuz.
Ciltle Temas: En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız. Semptomlar
devam ederse doktora başvurunuz. Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız.
Gözlerle Temas: Önlem ifadelerine bakınız, hemen bol su ile yıkayın. İlk
yıkamadan sonra, varsa kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle
yıkamaya devam edin. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.
ANTİDOTU ve TEDAVİSİ: Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre
tedavi uygulayın

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ “UZEM” TEL: 114

UYARI KELİMESİ: DİKKAT
ZARARLILIK İFADELERİ
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar
ÖNLEM İFADELERİ
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
P501 İçeriği / kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma
talimatlarına uyun
KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR:
 Tohum yatağı iyi hazırlanmalı, ince ve keseksiz olmalıdır.
 Tavsiye edilen ekim derinliklerine titizlikle uyulmalıdır.
 İlaçtan en iyi sonucu alabilmek için toprak rutubeti şarttır.
 Su göllenen yerlerde kullanılmamalıdır.
 CİNDER 400 CS, hastalık, kuraklık, aşırı rutubet, derin ekim, topraktaki pH
oranının yüksek veya düşük olması, yüksek tuz oranı gibi nedenlerden ötürü
zayıf ve stresli durumda olan bitkilerde fitotoksisite yapabilir.
 İlaçlama düzgün yapılmamışsa, yabancı ot kontrolünü azaltır veya bitkiye
zarar verir.
 Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
 Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
 Uygulamadan sonra ilaçlama aleti deposunu iyice yıkayıp temizleyiniz.
 Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
 Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
 Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Mısır

Fasulye

Sirken (Chenopodium album)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Benekli darıcan (Echinochloa
colonum)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Sirken (Chenopodium album)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Yeşil horoz ibiği (Amaranthus
viridis)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)

330 ml/da
Çıkış öncesi

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.

-

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

CİNDER® 400 CS
Kapsül Süspansiyon (CS)
330 ml/da
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 karışım depoya ilave
edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama
tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki
koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı
20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.
KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde 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.
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:
Uygulamanın başarısı için iyi bir toprak hazırlığı önemlidir. CİNDER 400
CS iyi hazırlanmış, keseklerden, yabancı ot ve daha önce ekilen bitkilerin
artıklarından temizlenmiş toprağa soğan, pamuk, ayçiçeği, mısır ve fasulye
ekiminden sonra, çıkış öncesi uygulanır. CİNDER 400 CS yeterli su miktarı
ve yelpaze tipi meme takılmış yer aletleriyle uygulanmalıdır.
Kurak hava şartlarında, CİNDER 400 CS uygulamasının ardından 3-7 gün
içerisinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

GRUP

K1,3

HERBİSİT (Yabancıot İlacı)

400 g/l PENDİMETHALİN

FİRMA BEYANI:
İlacın 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. İlacın spesifikasyonuna
uygunluğu, sadece ilacı 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 San. ve Tic. Ltd. Şti.
Çınarlı Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Cad.
No:3/0806 Konak/İZMİR
Tel: 0232 462 61 40

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:
Cinder 400 CS uygulandıktan sonra ekilebilecek bitkiler
Hemen; pamuk, fasulye, bezelye, mısır, soya fasulyesi, yerfıstığı, ayçiçeği ve
şaşırtılan bitkiler,
6 ay sonra; diğer bitkiler,
Herhangi bir nedenle Cinder 400 CS uygulanan tarla bozulduğunda;
Toprak 15 cm işlenerek; buğday, arpa, mısır, pamuk, patates, fasulye, soya
ve bezelye,
Toprak işlenmeden; mısır, fasulye ve bezelye.
DİRENÇ YÖNETİMİ:
CİNDER 400 CS isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup
K1,3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip
bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik
etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için CİNDER 400
CS’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını
aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki
mekanizmasına sahip (Grup K1,3 harici) herbisitlerin kullanılmasına özen
gösteriniz.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir
karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.
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CİNDER® 400 CS
Kapsül Süspansiyon (CS)
GRUP

K1,3

HERBİSİT (Yabancıot İlacı)

400 g/l PENDİMETHALİN

