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BitkiAdl zaraİll organizma Adl uygulama Dozu
ve Döneml

son uygulama

Buğday Yabaniyulaf
Kuş otır
Delice

(Avena Spp.)
(Phalals spp,)
(Lolun rlgidunl

200 ml/da
yabanootlafln
2-4 yawak|

dönemi

14 8ün

Şekerpancan Yabaniyulaf
Kuş otu
Delice

(Avena spp,)
(Phalarls spp.')

200 myda
yabanclotlalln

2 vaDrakh dönem]

14 qün

Iqercimek Yabani yü]laf (Avena spp.) 150 myda
yabanclotlann

2 yaDrak|| dönemi

14 gün

soğan YabaniyUlaF
oarı
Dancan

(Avena spp.)
(setarla spp.')
I Echlnochloa cru'-qa lli\

200 m]/da
yabanc otlarrn

2 yaprakh dönemi
G ayö Darıcan |Echinochloa crus galü) 200 ml/da 14 9ün

BiTKi KoRuMA üRONONüI{ uYGULAMAYA HAztR|-At{MAsI:
Tavsiye doz! üzerinden hesaplanan bitki kolıJma ürünü önce ayn bir kapta bir miktar su ile kanşİnlll,
ilaçlama mak]nesinin deposu yarlya kadar su ile doldufulur. l,]akinenin kanşİnosl çallşlr durumdayken
hazlrlanan kanşlm depoya ilave edilir. Kan9İrmaya devam edilelek depo suyla tamamlanlr. Uygulama
tamamlanlncaya kadar kanştlrma işlemine devam edilir. Dekara kırllanllacak su miktan 20-40 litre olmal
Ve uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanllmalldlr, Uyg!lamalar 9ünün s€rin saatler]nde, rüzgarsE
Veya az rüzgarll hava kosullannda yapllmalldlr. Hazlrlanan kanŞlmüaynl 9ün iç]nde kullanlnrz.

KALİ BRAsYotü l
lJygulama önceslnde ilaçlama makineslnln kaliblasyonu yapllmahdll. Dekara kullanllacak 5u miktaflnl
tespitetmek içln ilaçlama makinesinin deposu sU le doldululur. B! su ilene kadalalanln lslatlldlğlbelirlenil
Ve uyouIarnada kullanilacak su miktarü hesaplanlr,

İLAçLAı..lA MAKİaıEsİIüİN TE İzLiĞİl
lJygulamanln tamamlanmaslndan hemen sonra i]açlama makinesinin deposun! güv€nli bir şekilde
boşalİnz. Depoya temiz su doldürrduktan sonla kalştnclyü Ve püskürtme sistem]ni çallştlrarak lüm
parçalann ylkanmaslnlsağlaylnlz. Ylkama işleminisu kaynaklann n yaklnlnda yapmaynE, Ylkama suyun!
Ve atlklall su kaynaklanna boşaltmaynlz.

BİTKi xoRuMA 0ROİüüNüIü KuLLANı.lA sEKLİ:
HEKTAŞ HoRİzo @ Ec yabanclotara yapraktan etkili olan sistemik bir bitki koruma ürünüdül.
Yabanclotların 2-4 yaplaklldevrelerinde atlldlğlnda, en iyi eLkl ahnlr. slcakhğln 30 oc'nin üzerinde oldürğu
çok kurak havalarda ahlmaz, Mlslr, pam!k ve çellikte kullanllmaz. Motollu slrt atömizörü haricinde her
türlü aletle abllr. Etkisi hava §artlarına bağll ol!p, ülygulamadan 3,7 9ün sonra belll olur, Uygulamadan 2
saat sonla yağmur yağarsa, uygulamayl tekrarlamak gerekmez,

DİRENç İLE İLGİLi BİLGİ:
HEI(İAŞ HoRİzoNo Ec adll bllki koruma ürünü, etk] mekanizmaslna göre Glup A,1 olarak
slnlflandlrülm]§ bir herbisittir. Aynl etki mekanizmaslna sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan
Uygulamalan dilenç qehşlminl tesMk etmektedk. Bu nedenle direnç gelişimini geaiktilmek için, HEKTA5
HoRlzo o Ec'nin aynl üretm sezon! içelisinde önelilen toplam uygulama saylsinl aşmaynlz,

BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜIÜ KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANiZMALAR:

Uyoulamanln teklallanmasl gerektiği durumlarda ise, farkll elk mekanizmaslna sahip (Gr!p A,1
bilki koruma ürünlerinin kulEnlmagna özeo qösterinlz.

XARışABİLİRLİX DURu u|
Uyoulama içln çok mjktarda kanşlm yapmadan önce ön kanşlm denemelerinin yaplma

-D terkipli bitki koruma ürünleri ile kanşhrmaylnlz,
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HEKTAŞ HORIZON@ EC
Emülşiyon Konsantre (EC)

Net Miktan;
Azami Perakende satlş l4iktarı

içiNDE(İLER:
DicLofop-methyl

zARARLIuK İşARErrERİ:

DIKKAT

Grubu A,1 Herbisit (Yabanclot ilacl)

uzEM (ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

zARARLIuK İFADELERi:
H226 Alevlenebil r sMı Ve buhar
H302 Yutulması halinde zalaidll,
H312 c]lt ile temasl halinde zararhdll.
H315 Cilt tahlişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reakslyonlanna yol açar.
H332 solunmasl hal nde zaralhdlr,
H410 suc!l ortamda uzun süre kalrcl, çok toksik etki

öNLEıı İFADELERi:
P273 Çevreye Verilmesinden kagnın.
P280 Koruyucu eIdiVen/koruyucu kyafeVgöz
koruyucu/yüz koruyucu kullanln,
P501 içeriği/kabl ilgili yönetmeliklerdoğrultusunda
bertaraf edin.
EUH4oı tnsan sağhğ,na ve çevreye yöne|ik nsklen
önlemek için, kullanma talimatlaana uyun.

FİRı.lA BEYANI:
orijınal ambalaİnda sahlmak kaydü ile imalatçllar
ürünlerinin kalitesini garanti ederler. imalatçllar
ülünlenrln hata,ldepolanmas, Veya hatah tatb,kl veya
tavsiyelere uymadaki eks]klik neticesinde Vaki olacak
zaİar içln solı]mluluk kabul etmezler.

(ULLANIRKEİ{ VE DEPOLARKEİÜ DİKKAT
EDİLEcEK Husus[AR:
- Anlala 2€h]rldir, çiçeklenme dÖneminde

kı]llanmayn12.
8allklara 2ehirlidir/ yer altlVe yer üstü sulanna
bulaştırmaylnlz.

DEPoLA]tiA DuRUMu:
Normal (selin Ve kuru) şartlarda orijinal ambaiajlnda
açülmadan depolandlğlnda 3 yılsüre ile üriinün fiziksel,
kimyasal Ve biyolojik özell]klerinde hoşgörü (tolerans)
slalrlan dl§lndan bir değişiklik olmaz,

RuHsAT sAHİBi vE üRETİcİ FİR].{A:
HEKIAŞ İcARErT,A,s,
Gebze osb l4ahallesi700. sk. No| 71ıl1

ı
a

ün:rlıı
YERtl

t^

Gebze / KocAELi
rel: 0262 75l 1,4 12
Fax: 0262 75| |4 ?2

N,1

14 gün

284 9/l Diclofop-methyl

- Önce etiketi okuyunuz., EVde kullanmaylnE,
Çocuklardan, glda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.- Bitki koruma üİününün uyoulanması slrasinda hiçbir şey yemeyiniz,
içmeyiniz, sigara kullanmaylnE.- Bitki koruma Ürünü uygulanmıs sahaya 14 gün insan Ve ha}^r'an

5okmaylnız,
- ]nsan ve çevre sağllğı üzerine riskleliönlemek için, tavsiye edildlğ]

şeklde Ve tavslye edilen dozoa kulla1l,,]lz.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması
kesinlikle yasaktır.

- Kı]llanllan bitkl koruma ijrünü boş ambalaİnln içine 1/4'üne kadal temiz
su koyarak iyice çalkalaylnE. Çalkalama slyunu ilaçlama tanküna
boşaltınE. Bu lşlem] 3 sefel tekrarlaylnlz,

zEHİRLENı..lE BELİRTİLERİi
Bulantl, kusma, baş ağrEl/ terleme Ve halsizlik 9örülebilil.

İLx YARDIM öııLEı..|LERİl
Göı lle temaalndal 15-20 dakika göz açlkken bol 5u ile yıkayln, Doktora
başVu.ulmaldll.
cllt lle temaslnda| Elbiseleri çlkann. Bitki koruma ürünü değen VücUt
klsmlaanl 15-20 dakika bol su Ve sabun lle ylkayln. Doktola başVulun,
solunınasl halinde: Etkilenen klşltemiz havaya taşlnmalldlr. Derhal doktora
başVurulmalldlr.
Yutulma3l hallndei Kuslurmaya çahşmayln. Blllncl kapah hastaya ağEdan
hiçbir ş€y Vermeyin Ve kusturmaya çal]şmayn. Ulusal zehir Danlşma l4e*ezi'ni
Veya doktoru arayln.

ANTİooTu vE TEDAvisİ:
Özel bir antidotu yoktur, Yutulduğunda 2o0 ml palafrn yağı Ve sonla 30 gram
aktif kömür Verilir. Adrenalln Ve o gruptan olanlan kesinlikle kullanmayln.

o HEKTAş Tİc. T,A.ş.'nin tescilli markasldlr.
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