Ruhsatname tarihi ve numaras› : 21.01.2009 / 6783
Bitki ad›

Kullan›m amac›

Uygulama dozu ve dönemi

Pamuk

Koza aç›lmas›n›
h›zland›rarak erken
ve bir defada hasat
olana€› sa€lamak,
yaprak dökümü ile
hasat› kolaylaflt›rmak
ve pamu€u makinal›
hasada haz›rlamak

175 ml/da
Teknik olarak tepeye yak›n
ve hasat edilebilir kozalar
olgunlaflt›€›nda (b›çakla
kolayca kesilemeyecek kadar
sert ve kesitte tohum çevresi
aç›k kahverengi oldu€unda)

Son uygulama ile
hasat aras›ndaki süre

‹Ç‹NDEK‹LER
Ethephon , Cyclanilide
ZARARLILIK ‹fiARETLER‹

7 gün

B‹TK‹ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI
Önce gereken miktar bitki koruma ürünü ayr› bir kapta bir miktar su ile kar›flt›r›l›r. Haz›rlanan
kar›fl›m yar›s›na kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna kar›flt›r›larak ilave edilir. Depo
gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar kar›flt›r›l›r ve ilaçlamaya haz›r hale getirilir. Ayn› gün
kullan›lacak kadar kar›fl›m haz›rlay›n›z.
B‹TK‹ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA fiEKL‹
Suland›r›lmam›fl bitki koruma ürünü ekipman üzerine dökülürse kal›c› lekeler b›rakabilir, bu gibi
durumda bulaflm›fl k›s›mlar› 1 saat içerisinde bol su ile y›kay›n›z. ‹yi bir ›slatma için yer
aletleriyle 20-30 l su / da kullan›lmal›d›r.
6-8 saat içerisinde ya€mur bekleniyorsa, uygulama yap›lmamal›d›r.
Rand›manl› bir hasat için kozalar›n aç›lma durumu yak›ndan izlenmelidir. Uygulamadan
itibaren 7 gün geçmeden hasat yap›lmamal›, bir kayba neden olmamak için de hasat çok
geciktirilmemelidir. Normal koflullarda uygulamadan 14-21 gün sonras› hasat için uygundur.
FINISH PRO SC 765 uygulamas›ndan sonraki 30 gün içerisinde m›s›r, hububat; 60 gün
içerisinde yapra€› yenen sebzeler; 120 gün içerisinde havuç, turp gibi kökü yenen sebzeler
ekmeyiniz.
KARIfiAB‹L‹RL‹K DURUMU
FINISH PRO SC 765 pamukta koza açt›r›c› ve yaprak dökücü olarak hasat öncesi
kullan›ld›€›ndan, uygulama zaman› itibar›yla di€er insektisit ve fungisitler ile kar›flt›r›larak
kullan›lmas› gerekmez. Dropp Ultra ile kar›flt›r›larak kullan›labilir.
ZEH‹RLENME BEL‹RT‹LER‹
Bilinen herhangi bir belirti yoktur.
‹LKYARDIM ÖNLEMLER‹
Genel öneri: Tehlikeli bölgenin d›fl›na ç›kart›n›z. Etkilenen kifliyi stabil yan konumda yat›r›p
tafl›y›n›z. Kirlenmifl giysilerinizi hemen ç›kar›n ve güvenli bir flekilde bertaraf edin. Solunmas›
halinde: Temiz havaya ç›kart›n›z. Hastay› s›cak tutunuz ve k›p›rdatmay›p, dinlendiriniz.
Doktora veya zehir kontrol merkezine baflvurunuz. Cilt ile temas: Bol su ve sabunla cilt derhal
y›kanmal›d›r, e€er varsa polietilen glikol 400'le ve arkas›ndan bol suyla y›kanmal›d›r.
Semptomlar devam ederse doktora baflvurunuz. Göz ile temas: Hemen bol miktarda su ile
göz kapaklar›n›n alt› dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice y›kay›n›z. Gözlerde lens varsa,
ilk befl dakika sonunda ç›kar›n›z, sonra gözleri y›kamaya devam ediniz. Tahrifl oluflur ve
devam ederse t›bbi yard›m al›n›z. Yutulmas› halinde: A€z› çalkalay›n›z. Kusturmay›n. Doktora
veya zehir kontrol merkezine baflvurunuz.
ANT‹DOTU VE TEDAV‹S‹
Semptomatik tedavi uygulay›n›z. Önemli yutma durumlar›nda ilk 2 saat içerisinde mide
y›kamas› dikkate al›nmal›d›r. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulamas› daima
tavsiye edilebilir. Özel bir antidot bilinmiyor.

UYARI KEL‹MES‹ Tehlike

Finish PRO
®

SC 765

5000 ml
Süspansiyon Konsantre (SC)

AKT‹F MADDEN‹N ADI VE M‹KTARI:
720 g/l Ethephon + 45 g/l Cyclanilide

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmay›n›z.
Çocuklardan, g›da ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanmas› s›ras›nda hiçbir fley yemeyiniz,
içmeyiniz, sigara kullanmay›n›z.
Bitki koruma ürünü uygulanm›fl sahaya 2 saat insan ve hayvan
sokmay›n›z.
‹nsan ve çevre sa€l›€› üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildi€i
flekilde ve tavsiye edilen dozda kullan›n›z.
TAVS‹YE ED‹LEN ÜRÜNLER‹N DIfiINDA KULLANILMASI
KES‹NL‹KLE YASAKTIR.
Kullan›lan ürünün bofl ambalajlar›n›n içine 1/4’üne kadar temiz su
koyarak iyice çalkalay›n›z. Çalkalama suyunu ilaçlama tank›na
boflalt›n›z. Bu ifllemi 3 sefer tekrarlay›n›z.

GRUBU

—

Bitki Geliflim Düzenleyicisi

ULUSAL ZEH‹R MERKEZ‹ (UZEM) Tel: 114
FINISH® PRO SC 765 Bayer Grubu’nun tescilli markas›d›r.

ZARARLILIK ‹FADELER‹
H315 Cilt tahrifline yol açar.
H318 Ciddi göz hasar›na yol açar.
H412 Sucul ortamda uzun süre kal›c›, zararl› etki.
EUH401 ‹nsan sa€l›€› ve çevreye olan risklerinden kaç›nmak için, kullan›m
talimatlar›na uyunuz.
ÖNLEM ‹FADELER‹:
P260 Spreyini solumay›n.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu k›yafet/göz koruyucu/yüz koruyucu
kullan›n.
P310 Hemen ULUSAL ZEH‹R DANIfiMA MERKEZ‹N‹N 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/hekimi aray›n.
P303+P361+P353 DER‹ (veya saç) ‹LE TEMAS HAL‹NDE ‹SE: Kirlenmifl
tüm giysilerinizi hemen kald›r›n/ç›kart›n. Cildinizi su/dufl ile durulay›n.
P305+P351+P338 GÖZ ‹LE TEMASI HAL‹NDE: Su ile birkaç dakika
dikkatlice durulay›n. Tak›l› ve yapmas› kolaysa, kontak lensleri ç›kart›n.
Durulamaya devam edin.
P501 ‹çerikleri/kab› yerel yönetmeliklere uygun olarak at›n›z.
KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN D‹KKAT ED‹LECEK
HUSUSLAR
Bitki koruma ürününü orijinal ambalaj›nda a€z› kapal› olarak bulundurunuz.
Hiçbir sulama sistemiyle birlikte uygulamay›n›z.
Sulama suyuna veya günlük kullanma sular›na bulaflt›rmay›n›z.
Bitki geliflmesinde de€iflikliklere neden olabilece€inden uygulama
s›ras›nda komflu ekilifllere sürüklenmemesine dikkat ediniz.
Uygulamadan sonra alet ve makinalar› bol su ile y›kay›n›z.
DEPOLAMA DURUMU
FINISH PRO SC 765 aç›lmam›fl orijinal ambalaj›nda, kuru ve serin
koflullarda depoland›€› takdirde en az 2 y›l süreyle ﬁziksel kimyasal ve
biyolojik özelliklerinde hoflgörü s›n›rlar› d›fl›nda bir de€ifliklik olmaz.
F‹RMA BEYANI
Firma ürünün etikette önerildi€i flekil, zaman ve dozlarda uyguland›€›
takdirde etkinli€ini garanti eder. Ürünün yanl›fl depolanmas›ndan, yanl›fl
doz ve zamanda uygulanmas›ndan do€abilecek zararlarla ilgili olarak
sorumluluk kabul etmez.
RUHSAT SAH‹B‹ VE ‹THALATÇISI
Bayer Türk Kimya San. Ltd. fiti.
FSM Mah. Balkan Cad. No. 53
34770 Ümraniye - ‹stanbul
‹MALATÇISI:
CJB Industries
701 Gil Harbin Industrial Blvd.
Valdosta Georgia 31601 ABD

TR79642512F (150x145)
ve dolum miktar yüksekli€i
6,5 mm’dir.
6,5 mm

5000 ml

