
imal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak) 
----

Son kullanma tarihi : (Ay ııe yıl olarak) 
Şarj numarası: (damga) 

/ 
,, a Ruhsatname tarihi ve numarası: ,( 1.o�. '2 O�� -<03 �

KULLANILACA�I BITıd VE ZARARLI ORGANiZMALAR 
Bitki adı b�--��ı org�nı_z":'a adı I Uyıulama Dozu 

MEYVE ı urnd gagası ıuımmıum spp./ 300- 750 mi/da 

BA�• 
1 'Sinir otu (Planta as p.) Yabancı otların

TURUNÇGI!: Semizotu (Portulaca oleracea) genç ve aktif

BAHÇELERi 
Sirken (Kaz aya ı) (Chenopodlum o/bum) olarak büyüdüA0 
"---·-· ,_,.,..,, .,,,.,,. .. , __ ,,... devrede 

BITıd KORUMA ORONONON UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLi: 
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü ayrı bir kapta bir 
miktar su ile kanştınlır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla 
doldurulur. Makinesinin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave 
edllfr. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama 
tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edllfr. Hazırlanan bitki 
koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su mıktan 
20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

UYGULAMA ALETLERiNiN TEMiZLi�!: 
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin 
deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra 
kanştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını 
saAlayınız. Yıkama lşlemfnl su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama 
suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız. 

Delaxtore•200 sL

Suda Çözünen Konsantre (SL) 

Grubu l H,10 1 HERBISIT (Yabancı Ot ilacı) 
200 g/lltre Glufoslnate-ammonlum 

• 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.
• insan Ve Çevre SaAlıAı 0zerlne Riskleri Önlemek için, Tavsiye EdlfdlAI Şekilde

Ve Tavsiye EdlldfAf Dozda Kullanınız.
TAVSiYE EDiLEN ÜRÜNLERiN DIŞINDA KULLANILMASI 

KESiNLiKLE YASAKTIR 
• Kullanılan Ürünün Boş Ambalajının içine ¾'üne Kadar Temiz Su Koyarak iyice

Çalkalayınız. Çalkalama Suyunu Uygulama Tankına Boşaltınız. Bu işlemi 3 Sefer
Tekrarlayınız.

ZEHiRLENME BELIRTILERI 
Zararlılık belirtiler! "Zararlılık ifadeler! (Ht bölümünde verflmlştfr. 

iLK YARDIM ÖNLEMLERi 
Solunması halfnde, Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarıp, rahat nefes 
alabileceAI ve sıcak tutulacaAı şekilde dlnlendlrfn. özel tavsiye için doktora 
danışın. 
Yutulması halinde: A#zı suyla iyice çalkalayın. RahatsızlıAın devam etmesi 
halinde tıbbi yardın alın. Bflfnci kapalı kişiye asla aAızdan bir şey vermeyin. 
alt teması halinde, Kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile 
yıkayın. 
Göz teması halfnde, Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinfzf ovmayın. Kontakt lens 
varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. 

ANTIDOTU VE TEDAViSi 
Özel bir antidotu yoktur. Beflrtilere göre tedavi uygulanır. 

ULUSAL ZEHiR DANIŞ 

G!DA TARıM �e HAYVANCiL!K BAKAr�L!Gi 

Rov.001..0717 

�.'ı: 

GIDA ve l'.Otı1ROL GENEL MUOURLUGU 

KABUL EDİLMİŞTİR 
1 7 leıııııaz 2017 

Net mlktan: (kg veya LI 
Aıaml perakende satış fiyatı: 

lçinctekller: Gfufoslnate Ammonlum 

�·�� 
Uyan Kelimesi: TEHLiKE 

zararlılık ifadeleri (H) 
H302 + Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır. 
H332 
H318 Ciddi göz hasarına yol açar. 
H360Fd Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açma 

şüphesi var. 
H373 Uzun sürelf veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara 

yol açabfllr. 
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki. 

Önlem ifadeleri (P) 
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara 

P273 
P280 

P405 
PSOl 
EUH401 

içmeyin. 
Çevreye verilmesinden kaçının. 
Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ y0z 
koruyucu kullanın 
Kilit altında saklayın. 
içeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. 
insan saAlığına ve çevreye yöneflk riskler! önlemek için, 
kullanma talimatlarına uyun. 

RUHSAT SAHiBi ve IMALATÇI FiRMA 
Agrobest Grup Tar.11.Toh.lml.lth.lhr. San.Tic.A.Ş. 

Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMIR 
-.. · Tel: 0232 87717 70, Fax: 0232 877 17 71 

www.agrobestgrup.com 

robesf· 
•••m11 

Aorobest Gnıp Tarım haçtan Tohumculuk 
imalat lıtıalat lhraca1 Sanayi ve Ticaret 

AMnlrn Sirkeli V.N. 008 0811410 




