Ruhsat tarih/No.

: 02.11.2016 / 10777
İÇİNDEKİLER:
Clodinafop - propargyl
Pinoxaden
Cloquintocet mexyl
Solvent naphta
ZARARLILIK İŞARETLERİ

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki
Zararlı Organizma Adı
Uygulama
Adı
Dozu ve
Dönemi
Buğday

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Karaçayır (Lolium perenne)
Yumuşak başaklı kuşyemi
(Phalaris paradoxa)
Kısır Yabani yulaf (Avena sterilis)

90 ml/da
(Çıkış
sonrası)

Özellikleri : Traxos
050 EC, buğday çeşitlerinde dar yapraklı
yabancıotları kontrol eden ve Pinoxaden + clodinafop-propargyl aktif
maddelerinin karışımından oluşan sistemik yeni bir herbisittir. Buğdayın
erken kardeşlenme döneminden bayrak yaprağı çıkarma dönemine
kadar geniş bir kullanım aralığı vardır.
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 ürününü aynı gün içinde kullanınız.
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.
UYGULAMA
MAKİNESİNİN
TEMİZLİĞİ
:
Uygulamanın
tamamlanmasından hemen sonra uygulama 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.

Emülsiyon Konsantre (EC)
Grubu

A/A

Herbisit(Yabancı ot ilacı)

25 g/L Pinoxaden
25 g/L Clodinafop-propargyl
6.25 g /L Cloquintocet-mexyl (Safener)
Önce etiketi okuyunuz
Evde kullanmayınız
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir 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 EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.
Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ ‘üne kadar temiz su
koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına
boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.
İLKYARDIM ÖNLEMLERİ :
Genel Tavsiyeler : Syngenta acil durum numarasını, zehir danışma
merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale alacağınız
zaman ürün ambalajını, etiketini ya da ürün Güvenlik Bilgi Formu’ nu
yanınızda bulundurun.
Soluma durumunda : Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve
sıcak bir yerde tutun. Soluma düzensiz veya durmuşsa suni solunum
yaptırın.Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine ulaşın.

Uyarı Kelimesi : DİKKAT
ZARARLILIK İFADELERİ
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
ÖNLEM İFADELERİ
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini
solumaktan kaçının.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya
sigara içmeyin.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz
koruyucu kullanın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 Kabı uygun bir şekilde bertaraf edin
EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve
çatlaklara neden olabilir.
EUH401
İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri
önlemek için kullanma talimatlarına uyun
KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR:
*Balıklara zehirlidir.
*Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
*Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız,
üç kez su ile duruladıktan sonra usulüne uygun olarak
imha ediniz.
*Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullamayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ :
Dekara 20 - 40 litre su kullanılmalıdır. Uygulama aletinin basıncının 3 bar
olması önerilir.Yelpaze hüzmeli meme ile uygulama yapılmalıdır.
DİKKAT: Traxos 050 EC, Yulafta kullanılmamalıdır. Kuraklık, zararlı ve
hastalık baskısı, sel altında kalma gibi stresli koşullarda etki düşüklüğü
bekleneceğinden bu koşulların varlığı durumunda uygulamalardan
kaçınılmalıdır.
Uygulama Zamanı : Buğdayın erken kardeşlenme devresinden bayrak
yaprağı çıkarma devresine kadar çıkış sonrası olarak uygulanabilir.
Traxos 050 EC uygulamadan bir saat sonra yağan yağışlardan
etkilenmez. 2,4-D gibi Hormon içerikli herbisitlerle karışımlarından
kaçınılmalı, Traxos 050 EC önce uygulanmışsa hormon içerikli herbisitler
yedi gün sonra; hormon içerikli herbisitler önce uygulanmışsa Traxos 050
EC 21 gün sonra uygulanmalıdır. Hububat ile rotasyona giren ürünlerde
hiçbir fitotoksik etkisi yoktur. Biyolojik etkinlikte toprak tipi ve organik
madde içeriğinin önemi yoktur.
Bitki tahammülü :
Önerildiği şekilde kullanıldığında Traxos 050 EC, tavsiye edildiği kültür
bitkilerince iyi bir şekilde tolere edilir. Hiçbir fitotoksisitesi yoktur.
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
Traxos 050 EC isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup
A olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki
koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik
etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Traxos 050 EC
Aynı
üretim
sezonunda
önerilen
toplam
uygulama
sayısını
aşmayınız.Uygulamanın
tekrarlanması
gerektiğinde
farklı
etki
mekanizmasına sahip ( Grup A harici) bitki koruma ürünlerinin
kullanılmasına özen gösteriniz.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Traxos 050 EC, bitki koruma ürünlerinin bir çoğu ile uygulama zamanları
doğru olmak kaydı ile tank karışımı şeklinde karıştırılabilir. Karışıma
girecek bitki koruma ürünleri uygulama tankına ayrı ayrı ilave edilmeli,
karıştırıcı sürekli çalıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım hemen kullanılmalıdır.
Hormon içerikli herbisit karışımlarından kaçınılmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU :
Normal ( serin ve kuru ) şartlarda orijinal ambalajında
açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ilaç fiziksel, kimyasal
ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü ( tolerans ) sınırları dışında
bir değişiklik olmaz.

Emülsiyon Konsantre (EC)
Grubu

A/A

Herbisit(Yabancı ot ilacı)

25 g/L Pinoxaden
25 g/L Clodinafop-propargyl
6.25 g /L Cloquintocet-mexyl (Safener)

Deri teması durumunda : Derhal bitki koruma ürününün bulaştığı
giysileri çıkarın. Temas eden yerleri bol su ile yıkayın. Deri tahriş
olmuşsa doktora başvurun. Ürünün bulaştığı giysileri tekrar
kullanmadan önce yıkayın.
Göze teması durumunda : Derhal gözleri, göz kapakları altını bol
su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi çıkarın.
Gerekiyorsa derhal tıbbi yardım alın.
Yutulması durumunda : Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım
alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin. Hastayı
kusturmaya ZORLAMAYIN.

FİRMA BEYANI:
İmalatçı bitki koruma ürününün uygun olmayan şartlarda
muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar
konusunda sorumluluk kabul etmez.
ÜRETİCİ FİRMA:
Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67
4058 Basel , İsviçre
ÜRETİM TESİSİ:
CHEMARK ZRT 06/75 hrsz.,
H-8182 Berhida, Peremarton gyártelep,
Macaristan

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mansuroğlu Mah.
Ankara Cad. No. 81
Bayraklı Tower Kat 17
Daire: 109-115
35030 Bayraklı –İZMİR
Tel. : (0232) 413 00 55
Faks: (0232) 435 18 85

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM ) Tel: 114

 Syngenta şirketler grubunun ticari tescilli mar kasıdır

