
TR79421036D (212x115)

AKTİF MADDENİN ADI VE MİKTARI: 
88 g/l Mepiquat-chloride + 
22 g/l Cyclanilide

Süspansiyon konsantre (SC)

ve dolum miktar yüksekli€i
4,5 mm’dir.

4,5 mm 400 ml

400 ml

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, 
içmeyiniz, 
sigara kullanmayınız. 
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan 
sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği 
şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız. 
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE 
YASAKTIR.
Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4’üne kadar temiz su 
koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. 
Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.  

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
Önce gereken miktar ürün ayrı bir kap içinde bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar su ile 
dolu olan ilaçlama tankına karıştırılarak ilave edilir ve gereken su miktarı ilave edilir. Uygulama öncesi kalibrasyon 
yapılarak dekara atılacak ilaçlı su miktarı belirlenmeli (20-40 l/da) ve tüm bitkilerde iyi bir kaplama yapacak şekilde 
ilaçlama yapılmalıdır.  

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ
EKVATOR SC 110, çiçeklenme başlangıcında 40 ml/da dozda bir kez kullanılabileceği gibi bu doz ikiye bölünerek 
20 ml/da dozda çiçeklenme başlangıcı ve çiçeklenme doruğunda olmak üzere iki kez kullanılabilir. Veya, 
taraklanma doruğundan başlayarak, çiçeklenme başlangıcı ve çiçeklenme doruğunda olmak üzere 15ml/da dozda 
üç uygulama yapılabilir.
EKVATOR SC 110, etkisini bitkideki hormonları etkilemek suretiyle gösterdiğinden bitki gelişimini ve dolayısı ile 
hormonal aktiviteyi belirleyen tüm faktörler (sıcaklık, sulama, gübreleme, zararlı kontrolü, kuraklık stresi vb.) ilacın 
etkisini de etkileyecektir. O nedenle uygulama zamanı ve kullanılacak doz belirlenirken tarladaki bitkinin gelişim 
durumu göz önüne alınmalıdır. Bitkide aşırı gelişme varsa 40 ml/da doz tercih edilmelidir. Ancak genellikle normal 
gelişme durumunda ikili veya üçlü uygulama tercih edilmeli, 2. ve 3. ilaçlamalar 1. ve 2. sulama öncesi yapılmalıdır. 
İki ilaçlama arasında asgari bir hafta geçmelidir. Stres altındaki pamuklarda ilaçlama yapılmamalıdır. 
EKVATOR SC 110, pamukta istenmeyen aşırı büyüme ve gelişmeyi düzenlemek amacıyla kullanılır. Böylece; 
dengeli bir gelişme, zararlı kontrolünde etkinlik, hasat yardımcılarının kullanımında kolaylık ve makineli hasada 
uygunluk daha yüksek seviyede sağlanmış olur. Düzenli ve dengeli gelişim sayesinde sıralar arasında yeterli 
havalanma ve ışıklanma sağlandığından tarak, koza dökümünde ve koza çürümesinde azalma görülür. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
EKVATOR SC 110, Oberon SC 240 ile karışabilir. Diğer ürünler ve yaprak gübreleri ile karıştırılacaksa bir ön 
karışım testi yapılmalıdır. Mepiquat-chloride içeren diğer preparatlar ile karıştırılmamalıdır.
Münavebe ve ikinci ürüne etkisi: Son kullanımdan 4 ay sonra bütün ürünler yetiştirilebilir. 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ
Genel öneri: Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Etkilenen kişiyi stabil yan konumda yatırıp taşıyınız. Kirlenmiş 
giysilerinizi hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf edin.
Cilt ile temas: Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen glikol 400'le ve arkasından bol suyla 
yıkanmalıdır. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.
Göz ile temas: Gözünüzü açık tutarak 15-20 dakika yavaşça ve nazik bir şekilde suyla yıkayın. Gözlerde lens 
varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Doktora veya zehir kontrol 
merkezine başvurunuz.
Yutulması halinde: Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Ağız çalkalanmalı ve içmek için az 
miktarlarda su verilmelidir. Doktor veya toksisite merkezi tarafından söylenmediği sürece KUSTURMAYINIZ. Bilinci 
yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Kazazedeyi tek başına bırakmayınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ                  
Semptomatik tedavi uygulayınız. Önemli yutma durumlarında ilk 2 saat içerisinde mide yıkaması dikkate 
alınmalıdır. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulaması daima tavsiye edilebilir. Özel bir antidot 
bilinmiyor.

Ruhsatname tarihi ve numaras› : 07.05.2009 / 6907

EKVATOR ® SC 110 Bayer Grubu’nun tescilli markas›d›r.

-GRUBU Bitki gelişim düzenleyicisi

ULUSAL ZEH‹R MERKEZ‹ (UZEM) Tel: 114

İÇİNDEKİLER
Cyclanilide, Mepiquat chloride

ZARARLILIK İŞARETLERİ

UYARI KELİMESİ Dikkat

ZARARLILIK İFADELERİ
H320 Göz tahrişine yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım 
talimatlarına uyunuz.

ÖNLEM İFADELERİ
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P264 Elleçlemeden sonra yüzünüzü, ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice yıkayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay 
biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 
NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız. Komşu kültür bitkilerine zarar verebilir.
İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
İlaçlı mahlülün aletin içinde kurumasına engel olmak için uygulamadan hemen 
sonra, tüm aleti ve parçalarını iyice yıkayınız. Alet içinde ürünün kalması 
halinde, alet diğer mücadele işlerinde kullanıldığında kültür bitkilerinde zararlı 
olabilir.
Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
Tıkanmış memeleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
Boş ürün ambalajlarını başka herhangi bir gaye için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU
Ürünü serin ve kuru yerlerde, orjinal ambalajında, ağzı kapalı olarak, normal 
depolama şartlarında muhafaza ediniz. Isı ve açık alevden uzak tutunuz. Ürün 
normal şartlarda depolandığında spesifikasyonuna uygunluğunu 
en az 3 yıl muhafaza eder.

FİRMA BEYANI
Firma ürünün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda 
uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Ürünün yanlış 
depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından
doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez. 

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇISI
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
FSM Mah. Balkan Cad. No: 53  
34770 Ümraniye - İSTANBUL

İMALATÇISI
CJB Industries 
701 Gil Harbin Industrial Blvd. Valdosta 
Georgia 31601 ABD  

SC 110

®

Bitki adı Kullanım amacı, uygulama dozu ve zamanı Son uygulama ile hasat 
    arasındaki süre

Pamuk Aşırı büyümeyi engelleyici

 Bir uygulama : 40 ml/da, çiçeklenme  başlangıcı.

 İki uygulama : 20 ml/da, çiçeklenme başlangıcı + _ 
                          20 ml/da, çiçeklenme  doruğu. 

 Üç uygulama : 15 ml/da, taraklanma doruğu +
                           15 ml/da, çiçeklenme başlangıcı +
                             15 ml/da, çiçeklenme doruğu.


