İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası : (damga)
Ruhsatname tarihi ve numarası:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR
Kullanım Dozu
Bitki Adı
Kontrol Ettiği Yabancı Otlar
ve Dönemi
Duvar arpası (Hordeum murinum)
Yabani turp (Raphanus raphanistrum)
Adi eşek marulu (Sonchus oleraceus)
Gri lekeli amarant (Amaranthus lividus)
Boya otu (Chrozophora tinctoria)
200 ml/da
Köpek dişi ayrığı ( Cynodon dactylon)
Yabancı otların
Demir dikeni (Tribulus terrestris)
genç ve aktif
Kırmızı çiçekli ballıbaba
ZEYTİN
olarak
(Lamium purpureum)
büyüdüğü
Turna gagası (Geranium dissectum)
devrede
Kuş otu (Stellaria media)
uygulanır
Ebegümeci (Malva neglecta)
Yonca (Medicago polymorpha)
Sirken (Kazayağı) (Chenopodium album)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)
Yeşil horoz ibiği (Amaranthus viridis)
Semiz otu (Portulaca oleracea)
Demir dikeni (Tribulus terrestris)
Isırgan otu (Urtica urens)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Dikenli eşek marulu
(Sonchus oleraceus)
Ebegümeci (Malva neglecta)
200 ml/da
Sirken (Chenopodium album)
Yabancı otların
Duvar arpası (Hordeum murinum)
genç ve aktif
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
TURUNÇGİL
olarak
Yabani yulaf (Avena fatua)
büyüdüğü
Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)
devrede
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)
uygulanır
Tüysüz hanım döşeği
(Euphorbia serpens)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Yabani bamya (Hibiscus trionum)
Bambul otu (Chrozophora tinctoria)
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
Yapışkan otu (Setaria verticillata)
Topalak (Cyperus rotundus)

Volarinex®
Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu G,9
E,14
HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
360 g/l Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate isopropylamin tuzu
+30 g/l Oxyfluorfen
• ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
• EVDE KULLANMAYINIZ.
• ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
• BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY
YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
• BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN
SOKMAYINIZ.
• İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ
ŞEKİLDE, TAVSİYE EDİLDİĞİ DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE
YASAKTIR.

• KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼’ÜNE KADAR TEMİZ SU
KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA
BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, iştahsızlık.

Net miktarı: (kg veya L)
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Glyphosate izopropilamin tuzu, Oxyfluorfen, Propane 1,2-diol
ZARARLILIK İŞARETLERİ

UYARI KELİMESİ: TEHLİKE
ZARARLILIK İFADELERİ (H)
H315
Cilt tahrişine yol açar.
H318
Ciddi göz hasarına yol açar.
H411
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
ÖNLEM İFADELERİ (P)
P273
Çevreye verilmesinden kaçının.
Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz
P280
koruyucu kullanın.
P302 + P352
DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P332 + P313
Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice
durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.
Durulamaya devam edin.
P362+
Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce
P364
yıkayın.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
Solunması halinde; maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes P501
İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için,
alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık EUH401
kullanma talimatlarına uyun.
kalmasını sağlayın. Şüphe durumunda derhal tıbbi yardım alın.
Yutulması halinde; hemen tıbbi yardım alın. Kazazedeyi kirlenme kaynağından KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
uzaklaştırın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmaya
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
çalışmayın.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
Cilt ile teması halinde; kirlenmiş giysileri hemen çıkarıp cildi sabun ve su ile
yıkayın. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
Göz ile teması halinde; kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın.
- Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
Hemen bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Yıkamadan sonra
- Bitki koruma ürünü ile hazırlanan karışımı hedef yabancı otlara
tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.
püskürtünüz. Uygulama esnasında civardaki bitkilere zarar vermeyiniz.
ANTİDOTU VE TEDAVİSİ
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ‘‘UZEM‘‘ Tel : 114
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KAYISI,
ŞEFTALİ

KÜLTÜR
BİTKİSİ
YETİŞTİRİLMEYEN
ALANLAR

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Sirken (Chenopodium album)
Delice (Lolium temulentum)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Kuş otu (Stellaria media)
Eşek marulu (Sonchus arvensis)

150 ml/da
Çıkış sonrası,
yabancı otların
genç ve aktif
olarak
büyüdüğü
devrede

Köygöçüren (Cirsium arvense)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Kanyaş (Sorghum halepense)

300 ml/da
Çıkış sonrası,
yabancı otların
genç ve aktif
olarak
büyüdüğü
devrede

Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Köpek dişi ayrığı ( Cynodon dactylon)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Kanyaş (Sorghum halepense)

300 ml/da
Çıkış sonrası 4-6
yapraklı dönem

Volarinex®
Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu G,9
E,14
HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
360 g/l Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate isopropylamin tuzu
+30 g/l Oxyfluorfen

DEPOLAMA DURUMU
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan
depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.
FİRMA BEYANI
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürünlerinin
kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan
şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar
konusunda sorumluluk kabul etmez.

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 suyla
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 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli 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, rüzgârsız veya
az rüzgârlı 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 parçalarının yıkanmasını
sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama
suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA
Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:61 Kemalpaşa/İZMİR
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71
www.agrobestgrup.com
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BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ
En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüdükleri zamanda elde edilir.
Karışımın kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidelerin odunlaşmamış
yeşil kabuğuna pülverize edilmemesine dikkat edilmelidir. Volarinex sistemik
etkili bir bitki koruma ürünü olduğundan, bitki koruma ürününün otlara nüfuz
edebilmesi için uygulamadan sonra en az 4-5 gün geçmeden yabancı otları
zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır. Dekara uygulanacak ideal su
miktarı 20-40 litredir. Uygulamalarda, örneğin yelpaze huzmeli memeler
kullanılarak ve uygulama aletini düşük basınçla çalıştırarak bu amaca ulaşılır.
Rüzgârlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle uygulama yapmayınız.
DİRENÇ YÖNETİMİ
Volarinex adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G,9/E,14
olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki
koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik
etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Volarinex ‘in aynı
üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.
Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına
sahip (Grup G,9/E,14 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen
gösteriniz
KARIŞABİLİRLİK DURUMU
Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan kullanınız.

Volarinex®
Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu G,9
E,14
HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
360 g/l Glyphosate isopropylamin tuzu+30 g/l Oxyfluorfen
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