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BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı

AYÇİÇEĞİ

SOĞAN

KARNABAHAR

NARENCİYE

ARMUT

Kontrol Ettiği Yabancı Otlar
Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Farekulağı (Anagallis arvensis)
Kara pazı (Atriplex patula)
Kokar ot (Bifora radians)
Kısır brom (Bromus sterilis)
Sirken (Chenopodium album)
Bambul otu (Chrozophora tinctoria)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus
arvensis)
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Benekli darıcan (Echinochloa
colonum)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Hakiki papatya (Matricaria
chamomilla)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sarmaşık çobandeğneği (Polygonum
convolvulus)
Tarla düğün çiçeği (Ranunculus
arvensis)
Kirpi darı (Setaria spp.)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Eşek marulu (Sonchus arvensis)
Adi yavşan otu (Veronica hederifolia)
Domuz pıtrağı (Xanthium
strumarium)

Uygulama
Dozu

100 ml/da

Son
Uygulama
ile Hasat
Arasındaki
Süre
21 gün

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

GALİGAN® 240 EC

NET MİKTARI:
AZAMİ PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV DAHİL):

İÇİNDEKİLER

Oxyfluorfen
Ksilen

Emülsiyon Konsantre (EC)
Grubu

E 14

HERBİSİT (Yabancı ot İlacı)

240 g/l OXYFLUORFEN
75 ml/da

21 gün

150 ml/da

21 gün

250 ml/da

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.
250 ml/da

21 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile
karıştırılır. Uygulama makinasının 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 hüzmeli meme kullanılmalıdır.
KALIBRASYON
Uygulama öncesi makinanın 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 uygulama makinasının 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.

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼’ÜNE
KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ.
ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU
İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Baş ağrısı, baş dönmesi,
halsizlik, iştahsızlık.
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, ağzını çalkalayın. Bol su içirin. Semptomlar
devam ederse doktora başvurun.
CİLTLE TEMAS: Bol sabun ve su ile yıkayın, gerekirse doktora
başvurun.
GÖZLERLE TEMAS: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya
devam edin., gerekirse doktora başvurun.
ANTİDOTU ve TEDAVİSİ: Bilinen özel bir antidotu yoktur.
Semptomlara göre tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ “UZEM” TEL:114

UYARI KELİMESİ: TEHLİKE
ZARARLILIK İFADELERİ
H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde
öldürücüdür.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu
organlarda hasara yol açabilir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki
ÖNLEM İFADELERİ
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak
tutun. Sigara içilmez.
P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P261 Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini
solumaktan kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz
koruyucu kullanın.
P331 Kusturmayın.
P501 İçindekileri/ kabı onaylanmış bir atık depolama alanında
bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek
için, kullanma talimatlarına uyun.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
AYÇİÇEĞİ: Ekim’den sonraki ilk hafta içerisinde yabancı otların çıkışından önce,
SOĞAN: a) Tohumdan baş soğan yetiştirilmesinde soğanların 2-4 gerçek yapraklı
döneminde, b) Arpacıktan baş soğan yetiştirilmesinde ekim sonrası, soğanların çıkışından
önce veya soğanların 2-4 gerçek yapraklı döneminde,
KARNABAHAR: Dikimden 1 gün önce toprak üstüne, yabancı otlar 2-3 cm boydayken
veya çıkmadan önce uygulanır.
NARENCİYE VE ARMUT: Yabancı otlar çıkmadan önce kullanılır,
FİTOTOKSİSİTE:
Soğandaki uygulamalarda genç yapraklarda hafif yanıklık görülebilir. Bu belirtiler kısa
zamanda düzelir ve soğanların normal gelişmesine ve verimine hiçbir olumsuz etkisi olmaz.
Ayçiçeklerinde yağmur damlalarının toprak yüzeyindeki ilaçları sıçratmasından dolayı en
alttaki iki yaprakta yanıklık oluşabilir. Fakat bu belirtiler hiçbir şekilde bitkinin gelişmesini
ve verimini etkilemez.
DİRENÇ YÖNETİMİ:
GALİGAN 240 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup E14 olarak
sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip
herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak bulunan dirençli
bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta farklı
grupların (Grup E14 harici) ve değişik etki şekline sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak
kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı otlarda direnç gelişmesini geciktirir
veya engeller.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa
ön karışım testi yapılması önerilir.

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

GALİGAN® 240 EC
Emülsiyon Konsantre (EC)
Grubu

E 14

HERBİSİT (Yabancı ot İlacı)

240 g/l OXYFLUORFEN

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR
 Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
 Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan
kaçınınız.
 Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz, boşalan
ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız.
 İlaçlama yaparken civardaki bitkilere zarar vermeyiniz.
 Kuraklık, su göllenmesi, aşırı gübreleme veya toprak tuzluluğu,
rüzgâr, dolu, don zararı veya hastalık ya da böcekler nedeniyle
bitkilerin sağlıklı gelişemediği durumlarda ilaçlama
yapmayınız.
 İlaçlama ekipmanını (depo, hortum, pompa vs.) her ilaçlamadan
önce ve sonra iyi bir şekilde yıkayınız.
 Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü
koymayınız.
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:
Adama Agan Ltd.
Northern Industrial Zone P.O. Box 262,
Ashdod, 7710201 İsrail
ÜRETİM YERİ:
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 Mahallesi, Şehit Polis Fethi Sekin Cad.
No:3 Kat:8/806 Konak/İZMİR
Tel: 0232 462 61 40

