
u KuLLA1.1ıLAcAĞI

N N uYGULAMAYA İlAzIRLAllMAst:

Uygulamanln tamamlanmaslndan hemen sonra ilaçlama makin€sinin güvenli bn şekllde boşaltl
doldulduktan sonla kanşincryl ve püsİürtme sistemini çahştlrarak tüm pa
kaynaklarlnln.yakrn]nda
KARİşA8luRul( DuRulillj: Diğer ürünıer]e kanşüa

yapmayınE, Yıkama suyunu ve atlklan s! kaynaklann
tavsiye edlİmea,

a boşa|tmaylnz

HEKTAş TİCARET T.A.ş.

HEK-GİBB@
Suda Çözünen Konsantre (sL)

2O 9/l Gibberellic acid
_ öNcE EriKErİ oKUYUNUZ._ EVDE KUIIANMAYINıZ._ çocUl(ARDAN,,GIDA vE HAW^N YE|YLERiNDEN UZAK TUTUNUZ.- p!T.I [oEuı4A üRüNüNüN uyGuLANI4AsI sııısıııoı iĞiİn ğ-rvYEMEYINIZ,içMEYiNiz,siGARAKULLANI,ıAYINIz. .

" BrrKI KoRUI4A üRüNü uYGULANMIş sAHAve i-cuıı iısııv vcHAWAN SOKMAYINIZ,_ 
!!ş1l.ı VE çFVRIşAĞLIĞI üzERiNE RisKLERi öNtEMEK iciN.TrvsIyE EDiLDiĞi şEKiror vr rıvsiye eoireı.ı DoİÖA'- "
KULI,ANINız,

TAvsiYE EDİLEN ünüıı-tnİıı oışııtoA xULLANILMASI
KEsINLtKLE YASAKTIR

- K!İlanrhn ürünün boş ambalajlannln lçıne l/4.üne kadar temlz surcyalak rylce çalkalaylnlz, Çalkalama suyunu llaçlama tanklna
DoşaEnE. 8u lşleml 3 sefer tekrarlaylnt.

zEHİRıEtüı.lE sELİRTiLERi:
Genel zehİlenme belirtal€ri görülebilk.

İrx Y^RDtır öıüLEı.|LERi:
GdzJemas ha|lnde t5-2o daklka göz açlkken bolsu lle ylkayn. Gelekirseool«Ola ğaşVurunuz,
o|t:,T€mag hallnde bulark elbiselenniçıkann, ilaç değen vicut klsmlannl l5-20 daklka bolsu ve sabun lle yıkayln, T;hnş ve has$siyet dulumunda dori;başvurunuz,
Yutrhai Yutulması du.umunda hastayl kıJsturmaynE. ilaç entet veya amba|al|
goktoıa oötüıüIüı, Bilınci kapaıı h.sıaya kesinı,k[ ağı,;"; ;; ;;-,#;Ş;''ıUsturulma2.
so]umaI EtkJlenen k6i temiz havaya taşlnmaldlr, solunum zolluğU var lseoEuen venn| solunum durmuşsa suni teneffus yaptlrın, ooı<tora-ıaşvııÜuz.

AılTİooTU vE TEDAvİsİ:
ö_zel blr antldotıJ yoktur. semptomatlk tedavi yapllır, z€hirlenme hahnde hastaJu daliıa lçjnde İUstuİulmalıdlr. ıbbi kömül veillmelldlr.

uLusAL zEHİR DANIşMA MERKEZİ -UZEM- TEL: 1ı4
o HEKİAş TİCAR€T T.A.ş,nin t€s€illl maİkrsdır.

DiK(AT

zAtıARuux İFADELERjl (H):
H302 Yutuha$ ha|inde za;h;,r_

öııl.Eıl İFADELERİ (P)t
P280 Koruyucu eldüven/ko.Uyülcu kryal.evgöz ko.uyucu/yüz
koruyucu kuIlanln.
P261Torunu/dumanln/gaıln/sislny'bUhann/spreylni
solumaktan kaçn,n,
P301+P:_1_2 YuIULDUĞUNDA| kendlniıi lyi hissetmryorsanl2
ZEHIR lvlERXEzlN' veya doktoru/hekımi ;.,v,n
P501 Içeriğykabl llgil, ydnetrnellklel doğruldsıJnda bedaraf
edin.
EUH4Oı Ins.n sağ|ğ,na Ve çevreye yönelik nskle önlemek
çn, kulbnma talimatla.,na uyırn.

(UlLAı{lRxEı{ vE DEPoLARxElü DixlGT EDiüEct(HUsUsıAR:
. AnIafa 2ehİlidll.. Baİklal lgn zehirlidll, y€ralt ve yerustü sulanna

bulaştırmaktan kaclnlnE.. Örlerllen doral dikkate ahnarak hazfbnan so|Jsyonun
Dıtkly€ yap§masn sağbmak lçn Hektovat (yayrcl-
yaplsncr.ile kanşt,alarak püskürtülme§ tavsiye edllil,. lavs_lye edilen dozlarda kullanlld,ğ,nda fitotoks;k değildı.,. 5ern ve kuru yer|erde muhafa?a edilm€lidn,. Doğfudan güne§ §lnlarlna maruz blrakfiaylnlz,

D_EPo_IAMA ,DuRUıau: Nomal (selin ve t0ru) şartlalda
:1ll,]:l TPr|il,ıq" a9lmadan d€poIand,ğlnda 3 yll süle lle
;rj_,]P_lr],""], khyasal ve blyolojlk ozellıııennje hogorJ
(toErans) slnlrlan dlşlnda bIİ değisıtlik o|maz.

dRİ.|^ BEYAİİİ| oninal ambalararında sat mak kavdl il.
lmalatcülar uıünlerinin kal,tesini garanti edeıer, İmalaicıa-i
lJrun]e_nnD hatah 

. 
depolanma, Veya hatah tdtblk veyar.VslyeEre uymadakl eksiklik netices|nde vati o|acak zalal içl;

sorumluluk kabul eünezler,

RuHsAT sAHİ8İ vE {iREricİ FİRMA:
HEKr§ İc.AREr T.A.s,
Gebİe osb t4ahaılesi 7öo, sk, No: 7lut
Gebze / Koc,AEı i

ffi
zARARLlLlK işAREn€Ri:

re| 0262 75| 14 12

Tavslye doıu ülerinden hesaplanan üİün önc€ ayfl blr,kapta bll mlktal su ||e ialEtlrlk, llaçlama makinesinln deposu yanya kadalsu ile doldululu.. t'4akinenın kafl5ttrrc6ı çahrl durumdayken kanşm depoya ilav" edıı,,, ii,,riir"r, a"*m .d,l..cl .lo^^ .,"n.
tamamıan.r, uyqulama tamamlanıncava kadar kaaşhrma lşlemine devam edihı. Ha-ı"*" i"i,İiri jv", İ,-.,;;Hi.}fi#,-r"rüliaıusYoıı:
ljygulama öncesjnde alaçlama maİineslnln kalibrasyonu,yaplhalıdtr. Uygulamalarda lyl blr İaplama §ağlayacak §ekilde b€lkll alanaverllecek,karışım miktan iyi ayarlanmalıdır, tJygulamalar günun seılıİ İaatıeıinde, İi:.s""İİ r;İİ az rijzgarlı hava koşullaandayaplımalldlr.
İLAçLAMA MAxİtüEsitlır tuizıiĞİ:

l.{ .r'

I

ı ktaş rlğaİot 'j,,"r-ş.

Teknik lr|9. DHü.tt
celal MADAZL|

uçl
üıtüĞü

taşkaıı} .lO

BitkiAdl uygulafta Amacl ve Dönemi Uygulama Dozu

sofrahk
çeklrdeksiz üzüm

ı, uygulama: Ççklenmeden]nce,
salkmların boyunu uzatm6* içln ku

somakla
ll.nlhr,

l heni» 4-8 ğn boyda iken

z, uygulama: çiçellenme dönemlnde, çlçek yapraklanntaç çiçek
80,i70kapsülü döküldüğü çın

uygulama: tdÇiçeklenm neler 3 çap lillğl aştğlnda
kU 13

ıo0 ml

üzüm
Çiçek
almak

kapsü gün
kullanılı 50 ml

1.4andarin saEuma ve Klemantln çeşitıerlnde çlçek
a(.rmak ve Ve.|m artş sağlamak amacı
devrede kullan lr,

azaltmak, mewe tutumıJnu
n % 75-801nh açüğl

dökümünü
ile çieekleri

75 ml

la Ha2i döküm ünü için açlmlnlnçiçek
haftd kullan washingto meyvele

çtaağa düzenlem lç
lad kul

1oo ml

lı4eyvelerde
lalmalarlnl

ilk işimdeğ qörüldüğü 2- 3ağaçta
kullanıIlr

bozulmaMeyve kabuğu çu adauşa hasad gecikti
ilk

50 ml

ı,4eyve tutumu az olan armut çeşi
verimi artırmak için kUılanllll.
Ççeklenme zamanlnda meydana gelen don olaylanndan sonra

tlerinde çiçeklerinin 0,6 30funun açllğı devrede

n ku]lanıll.

75-ıoo tnl

25-1oo mı
Kiraz, Vişne
ve Şeftall

Ağustos ayınln ilk haftasında yap öcak bk
açlmnl 3-7 9ün geciktlril ve şeftalllerin alİ

uygulama/ bİ sonraki yün çlçek
bahann 9€ç donlanndan zarar

Hasadl irigeciktirmek, parlak elde ile işideğ
llrbaşladlğı 7s mı

75 ml

Çİek b]tkinin verdiğ genç rgün]eli çoğ iç]n anaç
bitki kulanü]sağ lç

artl 3-4

75_125 mı

Enginar Hasad 2 idürglmak, şekill baş b45 ]020-yap boyla özel kleojduğu bitkil€rin
ı25-1s0 ml

8'ile hazırlananTohumlUk patatesler dikilmeden önce ı|Ex
hElü Ve ddaldürlllr ve dikilil

25-50 ml

l"1arul ı5 kullan kk 50- mlBibel Verlml artlrmak lçin çlçekled;
sonla kullanlllr,

yalıs meyve tuttuğ und, Ve bundan 2-3 hdta ı50 ml

süs bitkileri Türler€ bitki tipleinebüyüme göle birlikte çiçekçifi, nthu5,glayöl
çiçek için

li.l

2o0_75o ml

,
a

Grubu Bitki Gel Düzen cisi
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İmalTarihl:
son Kullanma Tar|hi:

Şarj No:
Ruhsat Tarih Ve No.su: 26.03.1997 - 3129

Net Miktan:
Azami Per. sat. Fiyat:

içİ]iDEld[ER| Gibberelllc acld
Glikol

3

50 ml
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