
İmal Tarlh|:
son KUllanma Tarjhi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih Ve No.suI l4.o2.2oluas77

BtrKİ KoRuı4A oRONüIıüN KULLA trAcAĞt BiTKi vE ZARARL! oRGA]ıİzı.lALARl

r Hİbrİt mı$rtohumu 0İetiminde ve 9eker mlsln yetiştiriciliğinde kullanılmaz.

Bitkİ
Adl

zararll organizma Adl uygulama
DozU

son uygularna
i|e Hasat

Aras!nalakl
süİ€

Buğday
Arpa

kandamlasl
italyan 5lğ|rdili
Yatlk boya kökü
Taşkesen otu
san ot
Rum yalano keteni
yabani tere
Boynuz otu
uzun süpürge ot!
Klraç tlrl
sarkık meyvelj yaVruağzl
Yabanl çlvit otı]
Trakya hardah
yabanlhardal
süpürge otu
Kaba fiğ
Adi fiğ

(Adonls aedfuallq
(Anchusa azured
(Asperuqo procunben
(Buqlosolde' arven'llt
(Boreava oientaliİ)
|ümellna rumelicaJ
(ürdarla draba)
(cera sİl u n dl ch o tom u n)
(De^curdlnla sophl
(Geranlum stepporum\
(Hypecoum pendulun\
(Isatls thctorla')
(Nesla aplculaE'
(slnapl' aruensls)
(sl'ynfulum aMs'lmun'
(wcla narfunenslt)
(ulcla 

'atfua\

50 ml/da

8uğday
Arpa

Tarla papatyasl
saka dikenl
Tarla hazeranl
8oynuzlu yoğurt otu
Çoban değneğl
Tarla düğün çlçeğl
Meryem dikeni
parmakll yav5an otu

(Anthemis fumadlfoll4
(ürduus pyaocephalus)
(consollda relalli)
(Ga/lun trlcomutum)
(Polwonun bellardll)
(Ranunculus aıvehsls)
(slMum marlanumJ
|veronlca tfiphyllo

60 ml/da

BUğday
Arpa

Kekre
Kokar ot
Peygamber çıçeği
Xöygöçüren
Doğu balhbabasl

(Acüopdlon reqnl'
(Blfura adbnq
(centaurea depft§)
(aıgun arveo*'
( wed'mannla oden ta lllt

70 mllda

Mlgr * imam pamuğu
KırmEı kökl0 tllkl kuyruğ!
Uzun loğusa otu
slrken
yatlk slrken
Peygamber çlçeğl
Dll k natan
G€cesefa9
Adl soda otu
Köpek üzümü
Domuz oğağ|

(A b utl l o n th eoph ra stl'
(Anaranthus refoflexuq
(A rl sto l o ch la ma u ro ru n)
(chehopodlun album)
(chenopodium vulvala
(centdurea depressa\
(Galium apanne)
(Ipomoea stolonlfera)
(sal5ola kl)
(solanum nlgrum')
( xa n th l u m stru ma İ1 u m")

70 fiılda

l"1§lr i Kekre
Tarla sarma5ıö|

(Acrop on repenl)
(conwlvulus arvensls'

80 ml/da

HEıffAş TICARET T.A.ş.

Resital@ Duo
Suspo-Emülsiyon (sE)

Grubu o,4 B,2 Herbisit (Yabancl ot İlacl)

452,42 gll 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) +
6,25 9/l Florasulam

öNcE EriKEri oKuYuNUz.
EVDE KuLLAN!l^YINIz.
çoCUKLARDAN,.GIoA.vE,HAWAN YEMLERiNDEN uzAK TuTUNUz.
8ITKI KORUMA URUNUNUN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇBIR ŞEY
YEMEYiNiz, içMEYiNiz, siGARA XULLANMAYıNız.
BiTKi KORUMA URÜNÜ UYGULANMI5 SAHAYA İ GÜN INSAN VE HAWAN
SOKMAYINİZ.
iNsAN_YE çEVRE sAĞuĞı üzE RiNE RisKLERi öNLEMEK içiN, TAVSIYE
EDIL-DIGI ŞEKILOE VE TAVSIYE EDİIfN DOZDA XULLANINIZ,

TAVSİYE EDİLEN URüNLERiN DışINDA KULLANILMAsI
KESİNLİKLE YASAKTIR

- KULLANILAN üRüNüN BoŞ AMBALA]LARININ İçİNE 1/4üNE
KADAR TEN4IZ SU KOYARAK IYICE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA
SUYUNU İLAçLAIIA TANKINA BoşALTINIZ. BU İsLENlİ 3 SEFER
TEKRARLAYİNİZ.

zEHiRLEIıı,lE BELİRTİLERİ!
Bulantı, terleme, baş ağrls., tıaş dönmesi Ve uyuşukluk görülebll|r, Derl ve gözde
tahrlşe sebep olablllr.

Net Miktan:
Azami Per. sat§ Fiyatl

İçİııDEKİLER:
2,4-D Ethylhexyl ester
Florasulam

zARARLILıK İşARETLERi:

DIKKAT

ZARARLıLIK iFADELERİ (H):
H302 Yutulmasl halinde zararlldlr.
H317 Alerjik cilt reakiyonlarlna yol açar.
H410 sucul ortamda uzun süre kallcı, çok toksik
etki.

ötüLEM İFADELERİ (P)t
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kryafevgöz
koruyucu/yüz koruyucu kullanln.
P273 Çevreye verilmesind€n kaçlnln.
P501 İçeriğykah ilgili yönetmelikler
doğrultusunda bertaraf edin.
EuH401 insan sağlığlna ve çevreye yönelik
riskleri önlemek için, kullanma talImatla(na
uyun.iLK YARDIM öİüLEMLER.İ:

ı4aruz kaıanln billnci y€r|nde değllse Veya spazm ortaya 9kmlşsa slvı Vermeyln
Veya kusturmayln,
Yutulma$ halinde Kusturmayün. Doktol çağlnn Ve/veya acll servise nakledln,
Kusturup, kıJsturmama karan doktor taraflndan allnmalldlr.
Gözle t€mas etma3l hallnda Hemen, su lle en az 5 daklka sü.eyle aylce
ylkaylnı2.
cllğe tomas etm€ai hllinde Hemen ciıdlnızl sabun ve tıol su kullanarak akan
suyun altlnda veya duşta yıkaylnE. Kklenen giysilerlnizI çıkartln ve tekraİ
kullanmadan önce ylkayln.
solunma$ ha|ind€ Temlz havaya çlkann. Bir doktora danışn.

in ÇA(lR
aırepdğka

AIüTİooTu vE TEDAVisi:
Özel bJr antldotu yoktur. Doktor yargıslna göre destekıeyicl tedavi/bakım
uygulanlr.

ARlcAN
Dı. Nrsİ
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rtrKİ KoRuM^ 0RüxOıüüİü uYGuLAıiAYA HAZIRLA ı.lAsll
Tavslye dozu üzerlnden hesaplanan bItkl koruma ürünü önce ayn blr kapta blr mlktar su lle kanştlrlhr. ilaçlama
maklnesinh deposu yanya kadar su ile doldurulur. Maklnenln kanştlnclsı çaİşlr durumdayken kanşlm depoya jlave

edlllr. Xanştırmaya devam edlle.ek depo suyla tamamlanıİ. Uygulama tamamlan|naaya kadar kanştırma lşl€mlne

devam edlllr. Dekara kullanıacak su mlkan 20-40 lltre olmall, uygulamalarda yelpaze huzmeıl meme
ki]llanl|mahdır. Hazl.tanan kanşm aynl 9ün lçlnde kullanllmahdlr. tjygulamalar günün serln saaüerlnde, rüzgargz
veya az rüzgarll hava koşullannda yapllmahdlr.

XALİBRASYON !

Uygu|ama önceslnde llaçlama mak]neslnln ka|ıbrasyonı,l yap|lmaİd|r. Dekara kullan|lacak su mlktarlnl tesplt etrnek
lçi; llaçlama maklneshin deposu su lle doldurulur. Bu su lle ne kadar alanln lsıatldığl bellrlenlr ve uygulamada
kullanılacak su mlktan hesaplanr.

İLAçLAM^ M^dııEsİ İrü TCürLLİĞİ:
tlygulamanın tamamlanmaslndan hemen sonra ilaçlama maklneslnin deposunu g(lvenli blr şekllde boşaltnüz.

Depoya temlz su doldlrduktan sonra kanşllnclyl ve püskürtme slsteminl çakştrarak tüm parçalann ylkanma§nl

sağlaylnlz, Ylkama lşlemlnl su kaynaklannln yaklnında yapmaynE. Yıkama suyunu ve atlklafl su kaynaklanna
boşalğnaytnE.

BiTKi KoRut{A üRü]ıür.ü (uııA]ı]üA şEKül
R.sslt lo Duo uygulamalannda en lyl etk], yabano otlann gerçek yapraklannln görüldüğü, hEll büyüme lçlnde
oIduğu ve üsderlnln hububat taraflndan kapatllmadül zaman yapılan uygulamalardan allnlr,
Hububat (auğdry, rrpa)| Yabano ot]ann çlkışlnl tamamladlğ| devreden, hububatın kaldeşlenme devreslnın
sonlna kad;r geçen dönemde kıJllanlhr. Hububahn sapa kalktlğl devrcden sonra kullanllması halinde istenen etki
aknama2 ve tavslye edllmez. Dondan sonra veya gece don beklentlsl Varsa ı]ygulama yapmaynlz.

Ml3lİl Mlslr bltklslnln 3-5 yaprakh, yabano otlann çlkışnl tamamladlğt dönemde kullanüll.. lJygulama slraslnda Ve

sonrasında (7-1o 9ün), 9ünlük ortalama gcakhk ı5 oc'nln üzerine çlkarsa genlş yapfakı komşu kültür bltklled zarar
göreblllr. DolayE|rla b' dönemde sıcakhğın yüks€k olduğu Akden|z, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgelerlnde
kullanllmasü tavslye edilmez.

DİREııç Yö]üErİıiil
RGsıtalö Dlo adh bltkl koruma ürünü. etkl mekanIzmaslna göre Grup o.4 + B,2 olarak sınnandlrılmış bh
herblslttlr, Aynl etkl mekanlzmasına sahlp bltkl koruma ürünlerlnln tekrarlayan uygulamalan, dtrenç gellşimlni

tesllk etmektedk. Bu nedenle, dlrenç gellş|mlnl gecıktlrmek lçln R€rltalo Duonun aynl üreüm s€zonu lçerlslnde
önerilen toplam uygulama sayısınl aşmaylnlz. tJygulamanln tekrarlanmag gerektlği durumlarda lse, farkh etkl
mekanlumagna sahlp (Grup o,4 + B,2 harlcl) bltki koruma ürünlerlnln kUllanllmaslna özen gösterinlz.

KAR!şABiÜRLİK DunUılu:
Uygulama için çok miklarda kanşlm yapmadan önce ön kanşlan denemelerinin yapllmasl tavsiye edilir.

D,. N",Jİ,:tl|ş"f'"AN

,{

HE|CAş TİCARET T.A.ş.

Resital@ Duo
suspo-Emülsiyon (sE)

Gru bu o,4 B,2 Herbisit (Yabancı ot İlacı)

a52,42gll 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) +

6,25 g/l Florasulam

KuLL^ı{ınıGN vE DEPoLARxEtİ DiKxAİ EDiLEGEK
HususLAR!
. Anlara zehlrlidir, ç|çeklenme zamanl kullanmaynız.
. Ballklara zehlrlldl., yel alt Ve yer üstü sulanna

bulaştımaylnlz.
. Tavslye edıldlğl bltkllere hlçblr yan etklsl yoktul.
. uygulama sonraslndakl gcak ve nemla şartlar ürünün

etİjslni artlnp hlu landlrırken kurak şartlar etklyl
geclktkebllk.

. tjygulamadan 2 saat sonra yağan yağmur ürünün
etklslnlazaltmaz.

. kurak geçen yıllarda daha lyl sonuç almak lçın
uygulamadan önce Veya 2 saat sonra yağmurlama

suluma yapllma$ tavslye ed|lir.
. Toprakta baklye brakmaz. Buğday, arpa ve mlslrdan

sonra ekılecek mahsullere olı]msuz blr etklsl yoktlr.
. Eoşalan ambalajları başka maksatlar lçin

kullanmaynlz.
DiKxAT: l(ıı|lanmadrn önce lylc€ çalkalaylnlz

DEPOLAMA DURU U:
Normal (serin Ve kuru) şartlarda orllnal ambalaJlnda
açllmadan depolandlğlnda 3 yll süre iıe ürünün flziksel,
kımyasal ve blyolojlk özelliklerinde hoşgörü (tolerans)

sınlrlan dışlnda blr değlşlkllk olmau.

FİRMA BEYAııI:
orıJinal ambalallannda satlmak kaydl l|e, imalatglar
ürünlerlnln kallteslnl garantl ed€rler, Imalatçılal ürünlerinln
hatah depolanma§ veya hatah tatbikı Veya tavslyelere
uymadaki ekslkllk neüceslnde Vakl olacak zarar içln
sorumluluk kabul etmezler.

RuHsAT SAHİBİ vE üRErİci FiRMA!
HEKrAş TicAREr T.A.ş.
Gebze osb llahallesi 700. sk, No: 7ı111
Gebze / KocAELi
Te| 0262 757 14 12
Faxi 0262 75l 14 22
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