
KELT ® WG 85 Bayer Grubu’nun tescilli markas›d›r.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile 
karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin 
karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek 
depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. 
Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 
20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir 
kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. 
Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında 
yapılmalıdır.
İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir 
şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini 
çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının 
yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
KELT WG 85 buğdayda ve pamukta dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı ekimden sonra 
buğdayın çıkış öncesi ve çıkış sonrası 1-2 yapraklı dönemi ile pamuk ve yabancı otların çıkış 
öncesi (pre-emergence) döneminde uygulanması gereken bir herbisittir. Ekim öncesinde iyi 
bir toprak hazırlığı yapılmış olmalıdır. Keseksiz olarak hazırlanan tarlaya buğday ve pamuk 
tohumları ideal ekim derinliğinde ekilmelidir. Buğday ve pamuk ile yabancı ot tohumları 
çimlenip toprak yüzeyine çıkmadan uygulama yapılmalıdır. KELT WG 85 bir toprak herbisiti 
olduğundan toprak nemi ve uygulama sonrası yağışlar bitki koruma ürününün etkisini 
arttırmaktadır.  
MÜNAVEBE BİTKİLERİ: KELT WG 85 uygulanmış buğday tarlası, herhangi bir nedenden 
dolayı bozulursa bozulan alana tekrar ekmeklik buğday, 5 ay sonra mısır, ayçiçeği, kanola 
bitkileri ekilebilir. Diğer münavebe ürünleri için firmamıza danışınız.

DİRENÇ YÖNETİMİ:
KELT WG 85 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K3, 15 olarak 
sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin 
tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini 
geciktirmek için KELT WG 85’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama 
sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki 
mekanizmasına sahip (Grup K3, 15 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen 
gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Uygulama zamanında herhangi bir karışıma gerek duyulmamaktadır. 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
Spesifik bir zehirlenme belirtisi yoktur. Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. 

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ
Solunması halinde: Etkilenen kişiyi temiz havaya çıkarınız ve sakin bir şekilde yatırınız. 
Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz. Cilt ile temas: Kirlenmiş olan giysilerinizi ve 
ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. 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: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil 
olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Tahriş oluşur ve devam ederse tıbbi yardım 
alınız. Yutulması halinde: Ağzı çalkalayınız. Kusturmayın. Doktora veya zehir kontrol 
merkezine başvurunuz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ
Semptomatik tedavi uygulayınız. Özel bir antidot bilinmiyor. Mide yıkanması normal olarak 
gerekli değildir. Eğer büyük miktarlarda (ağız dolusundan fazla) yutulmuşsa, aktif karbon ve 
sodyum sülfat verilmelidir.

ve dolum miktar yüksekli€i
6,5 mm’dir.

6,5 mm 300 g

TR84507571E (430x230)

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. 
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 
3 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü 
(tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

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. 
Sırta ekimlerde hiç bir fitotoksite görülmemiştir, ancak aşırı yağışların 
ardından taban arazilere yapılan ekimlerde geçici fitotoksiteye sebep 
olabilir. 150-200 mm/kg yağış miktarı.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
FSM Mah. Balkan Cad. No: 53 
34770 Ümraniye / İstanbul

İÇİNDEKİLER
Pyroxasulfone

ZARARLILIK İŞARETLERİ
    
UYARI KELİMESİ TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ
H372 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol 
açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ
P260 Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumayın.
P264 Elleçlemeden sonra yüzünüzü, ellerinizi ve maruz kalan cildi iyice 
yıkayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız.
P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız. 
EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için, kullanım 
talimatlarına uyunuz.

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 2 saat 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.

GRUBU K3; 15  Herbisit (Yabanc› ot ilac›)
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BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN 
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI 
ORGANİZMALAR:

Bitki adı Zararlı organizma adı

*Buğday Tilkikuyruğu 
 (Alopecurus myosuroides) 
 Tarla köpek papatyası 
 (Anthemis arvensis)
 Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)
 Dilkanatan (Galium aparine) 
 Ballıbaba 
 (Lamium amplexicaule) 
 İnce delice (Lolium rigidum)  
 Hakiki papatya 
 (Matricaria chamomilla)
 Gelincik (Papaver rhoeas) 
 Çayır salkım otu (Poa pratensis) 
 Bülbül otu  
 (Sisymbrium officinale) 
 Yavşan otu (Veronica spp.)     

*Buğday Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)
 İnce delice (Lolium rigidum) 

Pamuk Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu   
 (Amaranthus retroflexus)
 Darıcan (Echinochloa crus-galli) 
 Sürünücü Sütleğen 
 (Euphorbia prostrata)
 Semizotu (Portulaca oleracea)

*Ekmeklik buğday

Uygulama dozu ve zamanı

15 g/da
Buğday ve yabancı otların çıkış-öncesi 

döneminde (pre-emergence) 

15 g/da
Buğdayın 1-2 yapraklı  döneminde ve 

yabancı otların çıkış-öncesi döneminde

12,5 g/da
Pamuk ve yabancı otların çıkış-öncesi 

döneminde (pre-emergence)

Suda da€›labilen granül (WG)

300 g WG85

% 85 Pyroxasulfone


