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zararlI oİEanizma AdI

lJvoulama Dozu ve Dön€mi

lÇlNoEKlLER:

2,4-D sooc|ylesler

Aromal k hidlok3rbon

ESTERAN@ 48

(Aglostenna githaqo')

Karamuk
Farekı]lağl
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VE SANAYi A.Ş.

zARARLlLlK lşARETLERl

slğlrdili

Taia köpek papatyasl
Ta a yaplşkan otı]
sall ot

(

Çobançantasl
ynbani tere
Küçük ptrak

(centaurea depre'sa'

Peygamber çiçeğ
8oynü]z otu
yabanj h]ndiba

sutiye tuDu
Köygöçülen
ooğ! ta.la ha2eranl
Tarla sarma§lğl

yabanikalanfil
oönbaba
Çlrçlr 0tU

sütjeğen

(convolvulus arvensi'
(Diaothus anatolicuİ)
|Elodium cicutalium)
Eu p h 0 rb i a

\

Anadolı] şahteresi

co n,o lid a o ri e n ta l ir)

nicm' p h a e r4

Adişahtere

(Fumaia Vaillantii)
(Gedniun tubemsurn)

Yabani çivit otu

|Batü' tinctoda)

Balhbaba

|Laniun amplexicaule)

Dikenliyabanimarul

yabani mürdümük

öNcE

125-166 ml/da

oKUYUNUz.

çoCUKLARDAN, GIDA VE HAWAN YEllLERiNDEN UZAK TUTUNUz,
BiTKi KoRUMA üRüNüNüN UYGULANü,lAsI süRAslNDA Hiç8iR şEY
YEMEYiNiz, içMEYiNiz, siGARA KULLAN|YAYINIz. ..
BITKI KORUMA URUNU UYGULANMIŞ SAHAYA 15 GUN INSAN VE
HAWAN soKı4AYINIz.
iNsAN VE çEVRE SAĞLIĞI üzERiNE RISKLFRi öNıEMEK içiN,
TAVSIYE EOILDIGI ŞEKILDE VE TAVSIYE ED]LEN DOZDA KULLANINIZ.

Hubı.]batln kardeşlenme

döneminde

(düsük dozlal erken, yüksek
dozlal ise 9eç dönemde)
uygulanir,
iYonokültü]r tarlm yapllan
bölgelerde tavsiye edilİ.

TAVSİYE EDİLEN üRüNLERiN DrşrNDA KuLLAN!LMAsr
KESINLlKLE YASAKTIR

-

Kullanl]an ürünün boş ambaıallannln lçine 1/4'üne kadar temiz su
koyarak lylce çalkalayınlz, Çalkalama slyunu llaçlama tank na boşaltn z.
Bu lşlemi 3 sefer tekrarlayrnlz,

zEHiRlENME aELiRrİLERİ:

san taş yoncasl

B]tki koruma ürünü ağlz yoluyla allndrğlnda kusma, ishal, reflekslerde azalma, vücut
faaIiyetlerinde düzensizlik gölülül.

(Myagnn peüfoliatun)

Gönül haldah

Trakya haldall
Topl! iğne haldalı
Gelincik

iLK YAnDIM öI.ıLEMLERİ:
Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz agkken bol su i]e yıkayln, ooktora

zühretarağl
Yap§kan nakll
Renkli nak(
yabanihardal
8ülbül otu

(

(

sca n dix p ecte n - ve n e ris)

ANTiDoTu vE TEDAVisİ:
Özel bil antidotu yoktırl, Beliftilerc göle tedavi uygulanll

TB glop og o n l a ti fo l i u ğ

(Vaccaria pyaniılata)
(Veronica spp.)

2?l&;rı

H226
H302
H315
H317
H332

(H):

Alevlenİ slvı ve buhal

YUlulmasl halindğ 2aranldlr,
cilt tahriş ne yol aç€r,
Aledik c]l| reaksiyonla na yo] açal.
Solunmasl halnde zararlldlr.
H4]0 sucul oalamda lzun süre ka ıcl, çok tok§ik etk.

öNLElıJ lFAoELER|(P)|

!zakIuiun -si9ala
P210 l§ldan/klVllcrndan/alevdeı/sl.akyüzeylerden
içilmez.
P273 Çevr€y9 veilmesinden kaçlnın
P280 Koruy!cu eldiVen/koruyıJcül k]yaf eugöz koruyucu/yüz koluyucu
solumaktan kaçln n
P261 Toı!nu/dumanlnl/ga2rn/sisinl/buhannl/spleyini
P501 lç6riği/kabl ilgili yönalmelikler doğru ltusunda bertaraf edin.
EUH401 lnsan sağlrğına ve çevreye yönglik riskleriönlemek için, k!]lanma

KULLANtRKEİ{ vE DEPoLARKEN DiK(AT EDiLEcEK HUsusLAR:

.
.
.
.
.

Anlara zehi dir, çiçeklenme zamanl kullanmayınE.
Ballklala zehii dif, yer altü ve yer üstü sulanna bulaşnlmaylnlz,
Hububat haaç diğer kültür bltkilerine fitotoksiktil,
Buhallaşma özelliğine sahip olduğundan ilaçlama esna- 5]nda diğer
bitkilele bulaşmama9na d]kkatediknelidir,
Tavsiye edilen müddetten ewelv€ya sonra kullan ll.sa hububatta hafif
yanmaya sebep olur,

1ı,JE s4

9

ı-_-]

z

sAL zEHİR DANIşMA ı,ıenrtzİ *uztı-,t" TEL: 114

(Twgenia latifolia)

Arap baklasl
Yavşan otı,ı
yabanl fiğ

zARARLıLlK lFAoELERl

cllt: Temas

(sis yn b ri un o fr icin a l e)

Kuş ott]
Yeml]k

D KKAT

başvululmalld]r,
halinde eıbiselerini çıkann, ilaç değen vücut k]slmlannl 15-20 dakika bo]
5u ve sabun ile yıkayln, Doktorn başvuruo,
Yutma: Hastayl kusturmaylnlz, Hastaylve llaç ambalajlnl derhal doktola gönde niz,
Bilinci kapalı hastaya ağ[dan hlçbil şey Vemeyin ve kustunİaya çahşmayln,
soluma: Etkllenen kişi temiz havaya taşlnmalld]r, Hastayl sakln tutı]n. D€rhal
doktora başvurulmalldrr,

(Polygonun aviculaA
(Ranunculus arven'is)
(R ap h an u5 la p h d n i'r ru nJ

Çobandeğneği
Talıa düğün çiçeği
Yabani tulp
|4uhabbet çiçeği

a
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EVDE KULI-ANMAYINIz.

Yabanl ebeqümeci

TARır1| Vt

Herbisit (Yabancl ot Ilacı)

4ao gll 2ı4-D Asite eşdeğer Isooctylester

(cho.i1rya sylaca')
(

o,4

Grubu

(ca ucd li, platycarpos'

Pelemk
Gökbaş

ıa

Emülsiyon Konsantre (EC)
auglossoides arven,i
(canpanula spp,J
( ca pse ll a b u6a -p asto li 5)
(cadaria draba)

Taskesen otu
Çan çlçeği

i

OEML }ütDLRtÜÖÜ
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BiTKİ I(ORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASIi

Tavslye dozu üzerinden hesaplanan b]tki kor!ma ürünü önce ayn bir kapta blr miktar sır ile karıştlnlir.
ilaçlama makheshin deposu yanya kadar su lle doldurul!r. ı4aklnenin kanştlrElsl çahşlr durumdayken
kanşm depoya ilave edilk, l(anştmaya devam ed]lerek depo suyla tamamlanlr. tJygulama
tamamlan ncaya kadar kaaştrma işemlne devam edilk. Dekara kul]anllacak su mlktaa 20-40 lltre

@ Ferbis

FERBiS TAR|M TicARET
VE sANAYi A.Ş.

ESTERAN@ 48

olmal, uygulamalarda yelpaze huzme]l meme kullanılmalüdll. Haıllanan kan9lm aynl gün içinde
kul]anl]malldır. tJygulama]ar 9ünün serin saatlerinde, rüzgar9z Veya az rüzgar]l haVa koşu!larında
yapllmalldlr.

DEPoLAMA DuRuı,lu:

Nolmal (serln

depolandğlnda

ve kuru) şa(lalda

2 yll süle ile

orijinal ambalaİnda açllmadan
ürünün fiziksel, kimyasal Ve b]yolojik

özelliklerinde hoşgörİ (tolerans) §nlrlan dlşlnda bir değişiklik olmaz,

FlRMA BEYANl: orijinal ambalajlgnnda salilmak kaydl ile, imalatcllar
ürünlerinin kalitesin galanti ederler. lmalatcllar ürünlerinin halall
depolanmasl veya halall latbiki Veya lavsyelere uymadaki eksiklik
ne|icesinde vaki olacak zaral için sorumluluk kabul elmezler.

KALisRAsYoN:

Uygulama önceslnde llaçlama makineslnin kalbrasyonu yap]lmahdlr, Dekara kullanllacak 5u miktannl
tespit etmek lçln llaçlama makines|nin deposu su lle dolduru!ur. Bu su ile ne kadar alanün lslatlldlğl
belirlenir Ve uygulamada ku lan lacak su miktan hesaplan]r.

İLAç[Aı..lA MAKİııEsİNiN TEMizLiĞİ|

lJygulamanın tamamlanmaslndan hemen sonla llaçlama maklnesinln deposunu güVenll blr şekilde
boşaltnüz, Depoya temlz su doldurduktan sonra kanştlrüciyı Ve püskürtme slstemlni çallştlrarak tüm
parçalann ylkanmaslnı sğğlayınE. Ylkama işleminl sı.] kaynakıannln yakünlnda yapmaynlz, Ylkama
sı]yunu Ve ahklan su kaynaklanna boşaltmay]n]z.

ğiTKİ KoRu].{A üRüIüü]ıüN KuLl_ANı..lA şExli:

Yabancr otlann hlzll gellştiği dönemde kullanlld ğlnda en lyi sonuç aİnr, sEakİğln 10-12"c'den
düşük ohasl halinde uy9ulama yapmayınlz,

Emülsiyon Konsantre (EC)
Grubu

o,4

Herbisit (Yabancı ot İ|acı)

4ao gll 2,4-D Asite eşdeğer Isooctylester

RUHsAT sAHlaI VE üRET|cl FlRMA:
FERB|s TAR| ,1TlCARET VE sANAYlA Ş.
olganize sanayi Bölgesi t\,4ahalles] 2 B Nolu Yo cad
No:6 BorNlÖDE

Te]: (0 388) 999 16 06
Fax| (0 3EE) 3]5 00 69

YERtl
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DİREıüç YöNETiMi:
ESTERAN' 48 adll bltk] koruma ürünü, etki mekan zmaslna göre Grup o,4 olarak slnf]andrnlmlş bir
herb]sittir, Ayn etkl mekanizmasna sahp bltkl koruma ürünleanin tekrarlayan uygulamalan, dlrenç

gelişimlni teşVlk etmektedil, B! nedenle, dlrcnç gelişhinl geciktlrmek lçin ESTERAN' 48'h aynü
üretim sezonu içerisinde önerllen toplam uyg!lama saylsinl aşmaylnlz, lJygu]amanln tekrarlanmasü
gerektiğl durumlarda lse, rarkll etkl mekanlzma$na sahlp (Gıü]p o,4 haricl) bltkl kor!ma ürünlerlnln
kullan]lma§na özen gösterlnlz.

KARrşABİLiRLiK DuRuı..lu

I

Diğer b]tki korırma ürünleü.iyle kanştünlarak kulanülmas tavsiye edimez.

vE s4
2

KoYu
22
GIDA ıe

s1

J\

tlisan 2021

Tııı.lı ltunıtrıı

ııxıııı.ıĞı

ğ

_

_

Dı

KOliilOL GINEL MüDtInttjGU

(Aitrl

İ,Dtt]t{i§TtR

N,/ç

