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BUĞDAY

Adl Ya\ı|an ğlu (varonbı hcchllfollr)
Yabenl hErdel (s/a,ads e/ver§/§,)
a afi baba ( L e n l u n ap nlcx lc e u h )
Yabani monckra (Vioro arvons/9
Kokel ol (Blfon redlensl
sorç6 dlll (sl6'/.ria mrdle.)
Eb. gtm.cl (Mrfu, noglocta)
Yaplşkan otu (Garlurı, ap.rr.)
Kımlzl çlç€kll ballıbabe (Lamlırm

Çobançenle& (capso//a ÖUl§a_
p6stods lL,)
Kan.rye olu (sonoc/o Vulgari§ L.,,
Go|lnclk (Papaver rhoo.s L.)
Terla m6n6kş$l (y/ora aryans/s
Muftay)

12 5 mllda

BlTK| KoRuIrıA üROxütlON uYGULAı,AYA HAzlRLAt{ı,lAgl :

Tavsiye dozu uz€rind.n he8aplanan Viento önce eyrı bir kapta bit mikter 6u
ile kangt|nl|r. L'ygulama makinesinin d€po8u y6lıye kadal 8u ile doldurulul,
Makinenin karıştno$ çaİ§lr durumdayken kan9lm depoya il6ve edllil,
Kanşllrmaya devam edi|€lek dopo 8uyla tamamlanlr. Uygulema
tamam|anlncaya kadal kallşllrme iglemane dovam edalil, Hazlrlanan kanşlml
aynl gün içinde kullan|nüz Dekala kullsnl|acak 3u miktsn 2o_1o lt olmaİ.
ıJygulamalada yelpezo hüzmeli m6m€ kullan|lmaİd|r,

KALlBRAsYoİül Uygulama önc$inde uygulama makinesinin kalabrasyonu
yaPlmahd|.. Uyoulamalarda iyi bll kaplama §ağlayacak şokilde belidi alana
verilecek kanşlm miklan ayarlenmal|dll, lJygulamalar 90nün serin
saatlerinde, rüzgaBlz veya az rüzgarl| hava kogu|lannda yapılmaİdlr,

uYGuLA A ırAKliıE§l l TEıdzLlĞl
Uyoulamanln tiamamlanma9ndsn hemen sonre uygulama mskin$inin
doposunu güvenli bir şeki|do boşaltınlz Depoya lemiz su doldurduktan sonra
kanştlnğyl ve püskürlme 3astemini çaİşt|ralak lüm pgrçllain ylkanme8|nl
sağ|ayln|z. Y|kama iglemina su kaynakIannln yakınlnda yapmsy|nlz. Y|kama
§uyunu ve allklan 3u kaynaklallna boşaltmaytnlz.

KULLAl{lLAcAĞl BlTKl VE ORGANlZMALAR

500 gr'L Difufenican + 50 g/L Flolasulam

-Önca etiketiokuyunuz
-Evde kullenmayInlz,
_Çocuklardan glda ve hayvan yemlelinden uzaktutunuz,
-gitki kor!ıma ü.ününün buharve/ veya z€reledni
solumaylnüz.

-Bitki koruma ürünonün uygu|anmasl esnagnda hlçbllşey
yemeyaniz, içmeylniz, sigara kullanmaylnlı.
-Bu bitki koauma ürününün uygulandlğl sahaya ingan Ve hayvanlenn tekaar
girişi il€ jlgili bh kl§ıtlama bulunmamaktiadıa, ilaç kurıJduklan h€men sonra
uygulama yapllan alana girilebilil.
-ln8an ve çevro §ağhğl üze no riskleri önlemok için, tavsiyo odilen şekilde Ve
tavsiye odIlen dozda kullanlnlz.
TAvslYE ED|LEN ÜRÜNLERlN DlŞ|NDA KuLLAN|LMAsl KEslNlIXLE
YAsAKTlR.
Kullan|lan ürünün boş ambalajlaflnln %'ün kadar temiz su koyalak aylco
çalkaleyln|2, Çalkalama suyunu ilaçlama tanhna boşaltln|z. Bu iç|emi 3 kez
tekradaylnlz,

zEHIRLENİ$E BELlRTlLERl:
Genol zehi.lenme belirtileri görülebilil,

lLKYARoli, öl,ıLEırLER|:
Etkilenen kişiyi tehlike alan|ndan uzaklaşlılln. Kaza veya lahalslzİk olmasl
dun/munda derhal tbbi yard|m alın (mümkünge kullanlm tallmatlannl voya
güvenlik bilgi formunu gösterin).
ygfuhegl halandei r€zare yutuluGa, ağz|nlzl aüyla çalkaley|n (6adoco kiginin
bilınciagk ise). Kustumaya ÇAL|ŞMAY|N. oeüd lıbbi yard|m aİn,
Gözle temasl halande Gözlede temasında deahal bo|§l,/ Veya göz ğolüsyonlalı
ile göz kapaklannl ayırarak ylkay|n, Xont]ak len6 Va6a çlkann Tahlig devam
odeGe göz doktoruna danlşln
Delivle tema$ clurumunda: cill ile temaslndan gonra hemen bol 9u ve §abun
ile ylkayln|z, Kidenmiş 9iysil6ri 9ka.lnlz ve lokral kullannadan önce
ylkaylnl:. cilt tahd9i durumunda, bil doktora danlşln.
solunmasl halinde: Ka2azedeyi temiz havaya çlkalln, slc€k iulun ve
dinlendiıin. Gözelim a|tında tutun, semptomler gelişiase d€rhel ıbbi y6rdım
aİn.

sft penslyon lons5ntr6 (sc)

ANTlDoTu VE TEDAV|S|:
ozel bir anlidotu yoktur. semptomik ledavauygulanlr

bi. zehidenme an|nda aşağ|daki tj|uaıl zohlr D.nllma Merkezl

lirsi
teleron numareglnl arayalak ilk yaldım ve tedevi içan daha feı|a biloi
niz.
l zehir Merkezi (UZEM) Tel: 114

Net M|ktaalI
Azami Porakondo sat|g F|yall

zARARLI
LERi oinufenacen. Florasulam
L|K IşARET|:

DlKKAT

zARARLlLlK lFAoELER|:
H410 suculortamda uzun süle kaİcl, çokloksik etki

öNLEIu lFADELERl:
P273 Çevreye V€rllmesanden kaçlnln.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu klyafeugöz koruyucu/yüz ko.uyucu kullanln.
P391 Dök!ntülen üoplay|n.
P501 lond€kiİen/konıeyne en y€rel. bölges6l. ulu6al ve ulıJs|aralasl
yön€tm6liklere
uygun şekildeonaylanmlş tesi6lelde b€rtaraf edin.
E[JH208 1 ,2. benz izot|yazo1_3(2 H)-on ç6ril. Alerjik reakslyona yolaçablhr
EuH401 lnsan sağllğ|na ve ç€Vreye yönelik nsklen Önlemek için, kullanma
lalimallarlna

KuLLANlLlRKEN VE DEPoLANlRKEN D|KKAT EDlLEcEK HUsusLAR:. Anlara z6harlidir. ç|çieklenme zamanlnda kullanmaylnlz.. Ballklara zehi idir. yeralt ve yedslü §u kaynaklanna bulaştlrmay|nz.. Bitki koruma orunü atklann| akarsu, göl, havuz sularlna ve ç€şme
yalaklaına buıaşllrmayln12,

. Rüzgarll havada uygulama yapmaylnlz.

. Bitkiko.uma ürtjnlü mahlulün lamamlnl tarlaya püsk0nünüz.

. Dökülmesi halinde üzerine kum, toprak vs. gibi emici maddelerden selpin
sonra süpürüp top|ay|n ve imha edin,

DEPOLA ADURU U:
laormal (serin vo kuru) şarllarda orijinal ambalaj|na|a açl|mgdan
dopolandlğlnda 2 yll güre ile ilacln fuiks€l, kimyasal ve biyo|ojak özelliklelinde
hoşgölü (toloran8) 8ln|.larl dlşıMa bir değişiklik olmaz
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BlTKl KoRuirA üRüNüNüN KULLAııMAşEKLl:
Buğday, Atpa:
Çlklş sonrası: uygulama genellikle yabano ollann 2_6 yaplakll olduğu
dönemde yaplmalldlr. Bununla birlikte buğdayda kaldeşlenme döneminin
8onuna kadar ilaçlama tamam|anmalldlr.
Kullanllan su mıktafl 20-30 Uda olmalldlr. lla9lamalarda yelpaze hüzmeli
meme kullanIlmahdlr.

TarlanIn bozulmaal durumunda:
Baharda Vientoo uygulanmlş tadanln bozulmasl dulumunda; aynl ta aya
sadece buğday, arpa, yulaf, mıslrve çavdar ekilebilir,

MOnavobo:
Vienlo uygulanmlş orün hasadl yaplldlktan sonra aynl yll içerasinde araziye
hububat, kolza, fasulye Ve lahanagillel ekilebihr.

Vionlo uygulanmlş i]dn hasadlndan §onra aynl takvim ylll içerisinde ayn|
tarlaya h!ıbubat, kolza, fasulyo, şekeİ pancafl,patales, mıglr, havuç Ve
lahanagiller ekilebilr.

Hedof olmayan bitkilere bulagmaslna ve rüzgarla sor(jklenelek bulaşmalela
engelolunuz,

sü3pan3iyon kon§anlr6 (Sc)

500 9/L Dınufenican + 50 g/L Floİasulam

F|RMA BEYAN| :

FMc bu ilaon etiketteki kimyeva maddeye uyounluğunu Ve normal kuılanma
şaatlannda, tav§iyelere göre kullanlldlğlnda, etikette yeralmlş kullanma
gaye§ine uyacağ|nl garanti eder, Bu jlacln kullanlmlndan meydMa
gelebilecek tüm zara arl oatadan kaldlrmak mümkün değildir lüahsül zaran,
te§irsizlik Ve diğer istenm6y6n sonuçlar, hava şanlanndan, kimyevi
maddeıenn bulunmaslndan veya atu edilmeyen ilaçlamalardan meydana
golebllir ki bun|ar Flüc'nin konırolü dlşlndadlr. Bu ilaç|a lavsiyelele uygun
olmayan şekildo Ve normal ilaçlama koşullall dlşlndaki şarllalda yapllan
ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan Flllc hiçbir suretle
masul değildir, Tüm riskler allcı talaflndan kabul edilecektir, FMc BU lLAclN
YUKARlDA BEL|RT|LEN GAYELER DlŞlNDA NE ÖzEL BlR AMAÇ lçlN NE
DE D|ĞER BAŞKA GAYELER |çli KULLAN|LıiAS|NDAN ÜEiDANA
GELEBlLEcEK soNUÇLAR lÇ|N GARANT| VEREMEz

Ruh8atsahlbl:
FMc Turkey Endüst.i Ürünleri san. Lld, Şti
Barbaros Mah, Beoonya sok. No:3
N idakule Ataşehir Kuzey Kat:'l5 ofis No:149
Ataşehk/ıstanbul
Tel 0 216 900 24 81
Faks| 0 216 900 24 82
Acildurum lel (chemtİec) : 0 212 705 53 40

ÜrotlclFlrma:
cheminova A/s
Thyboronvej 78 DK_7673
Harbooele - Danimarka

Ü.et|m Teslsl (Fabİlka):
LABoRAToRıos slRGA, s,A.,
carrer Jaume l, 7, 45560 Ma§salfassar.
Valencia lspanya

FMc TuRl(EY ENDO5TRI 0RÜNLEltl sAN. LTD. şTl
Baİbaros Mah. Begonya sok, No;3

NldakgIe Aldsehll (uıey x.I:] 5/l49
Atarehk / l5]. YaNlKAPlVD ]88082946/

' MERsls No o388082946000001

D|RENÇ lLE lLGlLl BlLGl:
Vientoo (oiflufenican + Flora§ı]lam) adh bitki koruma ürunü etki
mekanizmaslna göre gr!b! B i F1 olarak §lnlflandllllmlş bir herbisittir. Aynl
etki mekanizmaslna sahip bitki koruma ürünlerjnin tekrarlayan uygulamalan,
direnç gelişimini leşvık etmekledır. Bu nedenle, direnç gelişimini gecikiirmek
için Vienloo'nun aynl üretim sezonu içelisinde öneilen toplam uygulama
saylstnl aşmaylnlz. uygulamanln tekrarlanma6l gerekliği durumlarda ise,
farklı etki mekaniumasüna sahip (BI F1 grubu harici) bitki koruma ürünlerinin
k!llanllmaslna özen gösteriniz
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Klaltlamalar: stress alhndaki bitkilere uygulamaylnız,
Vientoo uygulamasl yapılmlş buğday tarlaslnda hayvan otlatllmamalldlr

Daha fazla bilgi açin lütfen sallcl l]rmaya ya da FMc firma$na başVurunuz

KARlşABlLlRLlK oURuMu
Kanş|m yafllmasl dulumunda diğer ilaçlann etiket bilgaleri dikkate allnmall,
ön kanşlm lesti yapllmalldlr.
Kanş|mı hazlrlarken tankln karlştlnclsı açlk tuiulmahdlr. Kanşlm yapllacak
ilaçlann §lralamas| şu şekilde olmaldlr; su, dağllabilir granüllel, lslanabalif
tozlar, sü§pansiyon konsantreler. Heİ bil ürün yansl suyla doldurulmuş tanka
ayll ayll konmalldlr. Hazlrlanan kallşlm bekletalmeden uygulanmalldll.
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