
İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 28.04.1998/3396

ÜRÜNÜN KULLANILDIGI BİTKİLER'
Bitki Adı Uvaulama Dozu UYQulamaZamanı
Buğday, 125 mllda Buğday ve arpada bitki boyu 10-20 cm iken ve sapa kalkma döneminde
Aroa (BBCH 30-30 uvoularnr, .
Pamuk 50 mllda Ekimden sonra 90 ila 110 qünler arasında uvcıulanır.

iORONONi .'ıUYGULAMAYA HAZıRLANMASı:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ürün önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştıntır. ilaçlama makinesinin deposu yarıya
kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam
edilerek depo suyla tamamlanır, Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı
gün içinde kullanınız,

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde ilaçlama 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.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİGİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su -
doldurduktan sonra karışbrıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su
kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

(ÜRÜNÜN) (KULLANMA ŞEKLİ:
Chlormequat chloride suda çözündüğünden bitkinin kökleri ve yaprakları tarafından kolayca alınır,

Buğday ye Arpa: Yetiştirildiği yere bağlı olarak hububatın farklı tiplerinin tekil çeşitlerinin uygulamaya tepkisi farklı
olabilmektedir. Sap cidarını kalınlaştırarak ve sapı kısaltarak buğday ve arpada sap esnekliğini ve direndni artırır. Sonuç olarak
uygulandığı hububat bitkisi bitkinin yatmasına neden olan elverişsiz bütün iklim koşullarına karşı direnç oluşturur. Buğdayda
boyun kısalmasını sağlar. Yatma riskini azaltmasından dolayı yüksek oranda azotlu gübreler kullanılabilir. Buda başta buğday
olmak üzere bazı hububat çeşitlerinde hasat veriminin daha iyi olmasına ve buğdayda glüten ve hektolitre artışına yol açar.

Pamuk: DURDURAN 3C uygulaması sonucunda pamukta bitkinin boyu ve boğumları daha kısa, beyaz çiçek üstü boğum
sayıları ve uygulamadan 15 gün sonra 5. boğum uzunlukları daha az olur. Bunların sonucunda aşırı büyüme engellenir ve
daha yüksek verim elde edilir.

KARlŞABİLİRLİK DURUMU:
Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.
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DOGAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

DURDURAN 3e

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmavıruz.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bi~ki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey
yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve, hayvan
sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye
'edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DıŞıNDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTıR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlannın içine 1/4'üne kadar temiz
su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama
tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:
Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.
Deri ile teması halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkanıp uzun
süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.
$Olunması halinde: Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuş ise suni
teneffüs yaptırılmalıdır. Solunum zor ise oksijen verin. Doktora başvurun.
Yutulması halinde: Şuuru yerinde olmayana kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin.
Acilen doktor çağırın.

ANTİDOTU VE TEDAVİsi:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.
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GIDA TARIM ve HAYVANCılıK BAKANllGI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜGÜ
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DiKKAT
ZARARlıLIK iFADELERİ:
H302: Yutulması halinde zararlıdır.
ÖNLEM iFADELERİ:
P264: Elleçlemeden sonra bol su ile iyice yıkayın.
P280: Koruyucu eldivenIkoruyucu kıyafetjgöz koruyucu/yüz
koruyucu kullanın.
P330: Ağzınızı çalkalayın.
P40S: Kilit altında saklayın.
P501: İçeriğilkabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek
icin, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DiKKAT EDiLECEK
HUSUSLAR:

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan
kaçınınız.
Hazırlanan karışımın tamamını tarlaya püskürtünüz.
Boşalan ambalajı başka gaye için kullanmayınız.

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.

FiRMA BEYANı:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin
kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması,
hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatıara
uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu
değildir.

RUHSAT SAHiBi VE ÜRETİCİ FİRMA:
DOGAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAi iLAÇLAR
SAN. VE Tİc. A. Ş.
Üretım Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. C e i ANTALYA
Merkez: Toplarönü Sok. No: 16 Anadolu rı i İSTANBUL
Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (021 08 65 84
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