
BitkiAdl zararll o.ganizma Adl uygulama Dozu ve
zamanl

son
uy9ulama
lle Hasat

Ara§mdaki
sOr€

Ayçiçeğ
(çlkş
öncesi)

Klrmlz köklü talkikuyruöu
skk€n-Iştıl

8alhbaba
yabani haldal
s€rçed]li
Yavşan otu

(Amaünthus rctfof,aful)
(chenopodium album)
( Ech inochloa cru'- 9 al l D
(Laniun ahplexEaule)

(stellalia media
( Ve ro n ü ca h ed e rüfo l ü a)

Genlş yaprakll yabancI
otlarda: 200 ml/da

Dancan otuna:
3o0 ml/da

Ayçiçeöi ekiminden sonla
alk§ öncesio|arak

Ayçiçeği
(Çlküş
sonragD

sİken-ışnr
yabani hardal

(chenopodiun albun) 125 ml/da

Çlkş sonlaslyabancl
otlann 4-6 gercek yaprak

49 gün

HaVü.]ç Klrmlz köklü tilkikuyruğu
sirken-Işnr

Yeşilkilpidaı
yabanl hardal
Esek marulU

(Am a ra nth us re tro tlex u ğ
(chenopodiun albun)

(seta a vkldls)

150 muda

HaVuç eklminden sonra
çlk§ öncesiolarak

Nohut sirken-Iştlr

samaşlk çobandeğneği
Küçük turp
yabani hardal

(öenopodium albunl

( Polyg o n 0 m co n vo lvu l us)
(RaplsL.um rugosurn)

125 ml/da

Çlkş sonrasıyabancı
o ann 2-4 gerçek yaplak

dön€minde

49 9ün

D k€n i yaban maru 75 fillda

Çlk§ sonraslyabancl
otlann 2-4 gercek yaplak

döneminde
lvlelclmek
(çlkş
öncesi)

Gönülhadalı
yabani hardal

(Myagrum perfollatum) 30o ml/da
25o ml/da

!1ercimek ekiminden
sonra Çlkl§ öncesi o|arak

Mercimek
(çlkş
§onrasD

125 muda

Çlk§ sonra9 yabancl
otlaan 2-4 qelçek yaplak

döneminde

49 gün

Gönül hardah
samaşlk çobandeğneğl

(Myaqrun penoliatun)
( Po lyg on um conv o fu u lus)

150 ml/da

Çlklş sonlasl yabanc
otlann 2-4 gerçek yaprak

İmalTarihi:
son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih Ve No.su: 22.04.20ltl8322

BiT(i KoRuMA üRüNüNüN KULLANILACAöı aiTKi vE ZARARLI oRGANİZMALAR:

HEKTAş TİCARET T.A.ş.

HECKATE@
süspansiyon Konsantre (sc)

Grubu F3,13 Herbisit (Yabancl ot Ilacl)

5oo g/l Aclonifen

öNcE EriKEri oKUYUNUz,
EVDE KUL|,ANMAYINIz,
cocuKLARDAN, GIDA VE HAWAN YEI4LERiNDEN uzAK TuTuNUz.
BİTKi KoRUü,4A üRüNüNüN uYGULANü,4AsI SIRASINDA HİçBiR şEY
YEül4EYİNiz, tçü,4EYiNiz, siGARA KULLANMAYINIZ.
BrTKI KoRUl4A URUNU UYGULANMIŞ SAHAYA 15 GUN INsAN VE
HAWAN SOKMAYINIZ.
iNSAN VE çEVRE sAĞLIĞl üzERiNE RjsKLERi öNLEMEK içiN,
TAVSIYE EDILDIGI sEKILDE VE TAVSIYE EDILEN DOZDA KULLANlNlZ.

TAvsiYE EDİLEN 0RiıN|ERİN DIşINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR

- Kullanllan ürünün boş ambalajlarlnln içane 1/4'üne kadar temiz
su koyarak iyice çalkalaylnlz. Qlkalama suyunu ilaçlama
tanklna boşalttnlz. Bu işlemi 3 sefer tekrarlaylnE.

zEHiRLEıüME BELİRTiLERi:
Gen€l zehirlenme bellrtile.l 9örülebilir.

İLK YARDİİÜ ÖNLEMLERİ:
Gğz: Temas hallnde 15-20 daklka göz açıkken bol su lle yıkayn. Rahatslzİk
devam ederse doktora başVurulmaldır.
cilt! Temas hallnde elblselerlni 9kann. iIaç değen Vücut k§lmlannı 15-20
dakika bol su Ve sabun lıe ylkayln. Rahatsızlık devam ederse doktora
başVurulmalldlr,
Yutma: Ağzl çalkalayn, Kusturmaya çallşmaynz. Billnci kapall hastaya
keslnllkle ağızdan blr şey Verilmez Ve kusturulmaz. Derhal doktora başVı]run
soluma: Etkilenen klşi temlz havaya taşnmalldlr, Gerekıl 9örülmesl hallnde
suni teneffüs yaphnn. Derhal doktora başVı]rulmğlldlr,

ANTiDoTu VE TEDAVİSİ.
Özel bk antidotu yoktur. semptomatik tedavl uygulanlr
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uLüJffi- zEH_İR DANrşMA MERKEZİ ,uzEM" TEL: ,.14

, _,:\
o teıirre'rİĞlnrT T.A.s'nin tescilli markastdlr.

Net Miktarl:
Azami Per. sat. Fiyatl:

içİNDEKiLER:
Aconlfen

ZARARLILIK işARErLERİ:

DiKKAT

zARARuLIK İFADELERİ (H):
H410 sucul ortamda uzun süre kallcı, çok tokslk etki

öN[Enr iFADELERi (P):
P273 Çevreye Verllmeslnden kaçlnln.
P280 Koruyucu eldlven/koruyucu kVafevgöz koruyucu/yüz
koruyucu kullanln.
Pso1 içerığl/kabl ilglll yönetmellkIer doğrultusunda bertaraf
edin,
EUH4o1 insan sağhğln. Ve çevreye yönellk rlskler] önlemek lçin,
kullanma tallmatlar na uyun.

KULLAI{IRKEİ{ VE DEPOLARKEN DiKKAT EDİLECEK
HususLARI
. Anlara zehirlidir. ç|çeklenme zamanl uygı.ılamaynE.. 8allklar için zehirlidir, yeraltı ve ye.üstü sulanna

bulaştlrmakt6n ka9nlnlz,
. Bitkl koruma ürününü ambalajlnda kapall olarak tutunuz.. Boş ambalajlan başka maksatlar lçln ku lanmaylnlu ve

usulüne uyqun olalak lmha edlniz.

DiKKAT: KULLAIüMADAN öNcE iYİcC çALXALAYINIZ.
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8tTKİ KoRuİ.rA ünüııünüN uYGuLAMAYA HAztRLAı{ı{Ast:
Tavslye dozu üzerlnden hesaplanan bltkj koruma ürünü önce ayn blr kapta bir miktaı su ile kanşbrllır. ilaçlama
maklneslnın deposu yanya kadar 5u lle doldurulur. Maklnenın kar6tıno9 çahşr durumdaylGn kanşlm depoyillave
edlllr. Kanştlrmaya devam edllerek depo suyla tamamıanır. lJygulama tamamlanlncaya kadar kai§tlrma lşlemlne
devam edllır. oekara kullanllacak su mlRan 20{0 ıltae olmaİ, uyguıamalarda yelpaze huzmell meme
kullanllmalldl.. Hazürlanan kanşım aynl 9ün lçlnde kullanımahdır. Uygulamalar günün §e.ln si,atlerinde, rüz9a6ız
Veya az rÜzgarll hava koşullannda yapllmahdlr.

KALİBRASYON !

Uygu|ama önces|nde llaÇlama mak|neslnln kalibrasyonu yapl|malıd|r. D€kara kullanıacak su mlktainl tesplt etmek
içln uygulama maklnesinln deposu su lle doıdurulur, Bu su lle n€ kadar alanln §latltdlğı bellrlenlr Ve uygulamada
kullan|lacak su mlktan hesaplanf.

iLAçIAMA MAxiilEsiııİıü TEğİZLİĞİ:
Uygı.ılamanln tamamlanma§ndan hemen sonra llaçlama maklnesln|n deposunu güvenll blr şekllde boşaltrnE.
Depoya temlz su doldurduktan sonra kanştlncv Ve püskürtme slstemlnl çallştlrarak tüm parçalarln ylka;mas|nı
sağlaynE. Ylkama lşlemlnl su kaynaklannln yaklnlnda yapmayın[. Ylkama suyunu Ve ataklai su kbynaklarına
boşaltmaylnE.

Bffrİ KoRuı.rA üRüNüNüN KuLLAıüMA şEKLi:
HEGNATEO yaygln olarak ekllen nohut çeşltlerlnde (Gökçe, Akçln, san-98, Menemen-g2, Damla, Aydln_92,
Akdenlz Ve orta Anadolu yerll çeşltlerı glbl) güVenıe kullanılablllİ. Ancak Güneydoğu Anadolu Bölgesınde b)zı yerl]
çeşltlerde (Dıyarbaklr gibl) fltotokslk oldı]ğıJndan kulıanllmamalıdır. Dlğer çeşitlerde kultanmad;n önce flrmaya
dan6ınüz.

DİRE!ıç Yö Erİırİ:
HECı(ATEO adll bltki korıJma ürünü, etkl mekanlzmasına göre Grup F3,13 olarak slnflandınlmş blr herblslttlr. Aynl
etkl mekanianagna sahlp bl&| koruma ürünıerinin tekraiayan uygulamalan, direnç gellşiınınl teşvık etmektedir.'Bu
nedenle, dlrenç gellşlmlnl geclktirmek lçln HECı(ATE@'nln aynl oretlm sezonu lçerlsinde önerllen toplam uygulama
sayElnt aşmaylnlz. tjygulamanln tekrarlanmag gerektlğl durumlardö ise, farkh etkl mekanjzmaslna saııp 1crup
F3,ı3 harlcl) bltki koruma ürünleİlnın kullanllmaslna özen gösterlnlz.

nRrşABİLİRÜl( DuRuİrlu:. Uyg!ılama lçln çok miktarda kanşm yapmadan önce ön kaaşım denemelerlnin
yapııma§ tavslye edlllr.

HEıCAş TİCARET T.A.ş.

HECKATE@
süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu F3,13 Herbisit anarrcı otjlacı)

600 g/l Aclonifen

DCPoLAı,IA Dunuı.lu:
Normal (serin Ve kuru) Prüarda orijinal ambalaİnda açılmac'an
depolandlğlnda 4 ytl süre ile ürünün flziksel, klmyasal Ve
biyolojik özelllkle.lnde hoşgönj (tolerans) sınırlan d§lnda bk
değlşlkllk olmaz.

rİR A BEYA]ü!:
orijlnal ambalajlannda sahlmak kaydl lle, imalatçllar ürünlennln
kal|tesln| garant| ederler. imalatç ar ürijilerinın hatall
depolanmasl veya hatall tatblkl Veya tavslyelere Uymadak,
ekslkllk netıcesınde vaki oıacak zarar ıçln sorumluluk kabul
etmezle..
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