
a

a

a
a

6)65i

Ğ&ö
»a6
6ğiç)
örs5{

öEçö
»ffi
gE?
6)6::al

Ğ&ö
»a3,

ss?

ÜJoao1

Qöİö
»a6
{ğç]9
öogs{

a a

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

BiTKi KoRuMA üRüNü
RUHSAT BELGESİ

inı,qı,

ŞTl. Mersin
e No:1

Ş
N

Ti. Mersin
o: 1

J oac tğ
(ğJbp

0,ğ«
aşğ

dg$
0,B«

ç"ç"P

l5-fö

66çü
O)Bs

ç"ışg

/ 'o"ç6Jb9
$Fs
ap&)

Ruhsat No: 12411

Ticari Adı
Grubu
Aktif Madde ve Oranr

Formülasyon Şekli
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Üretim Tesisinin, Üetim
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Düzenlerune Tarihi ve Nedeni
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Ruhsat Tarihi: 22.07.2022

:FARADAY

:Herbisit

03.11.2021111418

Genel Müdür yardıııcısı

Ruhsat Belgesinin Geçerli olduğu Siire : 22.07,203? (Yiımiiki Temmuz lkibinotuziki )
tarihine kadar
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lmıl T.İlhl :

son kullanma Tırlhl i

İİl'|l?r"nn,,. no,",, at. o1-2pı.L / ıı-t'.ı l
KULLANlLAcAĞı BlTKl VE ZARARL| ORGAN|ZMALAR

(') Hibrit ml!lr tohumu ğrgtlminde v€ 99k9. mlg|rı yot|ştlrlciılğlrıda kull8n|lmaz

?"l ı*.u |||2

MENTA
FARADAY

süspo - Emüıslyon (sE)

GRUBU o,4 B,2

-ııeRelslr
(Yabancl ot Ilac|)

452,42 glL2,+D 2-Et,|y'h€xyt E6ter + 6,25 gy'L Florasulam

uyunuz.

TAVSIYE EolLEN üRüNLERIN olş|NoA KuLLANlLi]lAsl
KEsINLlKLE YAsAKTlR.

KULLAN|LAN üRüNüN Boş AMBAIA.,LARININ %,0n KADAR TEMlz
Su--iovıi{ıx ıvlce ğlxıuıvıız. çALKALAMA suyuNu
iĞçııue iexxıııı 'soşı-rııız. Bu lşt.EM| 3 KEz
TEKRARLAYlNlz.

zEHlRLEil EBEL|RT|LER|
srÜ;t,, tgrl;e, ıaş aon!|, baş dönm€sl va uyuşukluk göruıobiılİ, Do,i

vo gözdo tahrişc aobcp olabllir.

;J;,b^-

Not ıüiıktan i

Azam| Po.. s9t9 Fiyat (KDV Dahil} :

lçINDEKILER: Ethyıheİyl Ester. Florasulam

zARARLlLlK lşARETLERl

r€aksiyona yol açabilir.

öNLE IFADELER| (P)
P102: Çocuklann erişomoyeceği yerde saklayln.
P103: Kullanmadan önce otikeü okuyun.
P2o1: Kullanmadan önc€ özol talimatları okuyun,
P202: Botun önlem ifadeIeri okunup anlaşllmadan
elleçl€meyin.
P26i : Toiunu/dUmanln/gazlnl/§igin/buhannl/sproyini
8olumaktan kaçınln.
P2o4: Elleçldn€den son.a bolsu ilg iyic€ ylkayln,

P27o: Bu urunü kullanlrken hiçbir şey y9meyln,

iÇmeyiniz v6y8 siga.a içm€yin.
P272: Kirl€nmiş klyafetlen işy€ri dışln8 9karmayln,
P273: Ç€vr€y€ vorilmesindgn kaç|nln.
P28o: Koruyucu €ldivenrkoruyucu klyaf€Vgöz
koruyucu/yuı koruyuGu kullanln,
P281: Ki3isol koruyutu ekipman kullanln.
pıoı*pjı2: YuTULDuĞUNDA: kondinizi iyi

hissgtrn iyoGan lz zEHlR MERKEZ|Nl voya
doktoru/hekimi ar8yln.
P3o2+P352: osri ilo temas halind€ isg: Bolsabun ve
§u ile ylkevln
piosipası*psıa: oöz lLE TEIüAsl HAL|NDE: su iıe
birkac dakika dikkatlice duruleyln. Taklll v€ yapmas|

kolay;8, kontak lensleri ç|kadln. Durulamaya devam

edin.

_Önce etketi okuyunuz. TEHL|KE
-Evd€ kullanmayınIz.
4oc{rk|ardan, gda v€ hayvan yemlerindon uzak tuiunuz, . . ZARARLıL|K |FADELER| (H)
-ğ d koruma 

-0r0nün0n kullanlml osnaslnda hiçbir şoy yomey|nE, 
H3o2: Yutulmast h8linde zararlld|f.

sloara lcm€üniz. H3,17: Aleriik citt r9sksiyonlanna yol aça.,
-a]tİı ıbrr;ra ürünü uygulanmış sshsya 190n insan ve hayvan H318: ciddigöz hasanna yolaçar.
§okmav|nlz, H4,ıo: sucul;rtarrıda uzun soro kahq, çok toksik olki
-lnsan ve çevre sagllğl uzorine risk|eri önlemek için kullanlm talımat|na EUH2o8, 2,4_o 2_Ethyihexyl esle. içerir, Alg.jik

rlr dü [.l

r

\:*rf

BlTKi ADl ZARARL| oRGA]ülzııA ADl uYGuLAMA
oozu

suĞDAY
ARPA

K8ndgmla$ (Adonis a9st yari§)

|talyan slğtrdill (Anchu§a azuİoa)
Yallk boy. kökü(Asporırgo plocumt6ns).
T8şko§on otu(9ıJ9/os§o/des aıy6nsi8)
san ot (8or9ava o/bnralis)
Rum yala.ıo kgteni( cs nolina runıolba)
Yabani t€rg (card€na draba)
Boyı,ıuz oM\Ce'astlum ıliüolomum'
uzun süpülg6 otu(D9scu rainid 9ophia|
Kraç ı/.İl |Ggüanlum §opporumJ.
s8*lk m€yv6ıi yav.u9ğzl \Hypoatım Nndulurn\
Yabana çlvit otu (rsaıi§ ıirr.lo.ia)
Traky8 ha.dall (rvo§ria @icur6la)
Yabanl hardal (sinapr§ a.versrsı
süpürg€ olu(s,:9ymb.,i., m elı bsi m u m|
Kaba fü (yici8 ,arbore.sis)
Adi vicia

50 m! /da

BuĞDAY
ARPA

Tarla papalya§(Anıhomis lurna.iffolia)
saka dik€ni (cardur§ pycnocoprıaru§)
Ta.la hazeranl ( coı,sor,ida ,ogari§)
Boynuzlu yoğUd otu (Galium kicornulum'
Çoban değr,oği(Po'y9o num betarda
Tana düğün çiç€ğİ(Ranuncrru9 arvensis)
Mgryem dikoni(s/ryöirm maranum)
ParmaklI

60ml/da

BuĞDAY
ARPA

Kekü (Acloptiıon ropons)
Koka. o| |Bifra Bdldns)
63LuQf (contau@a, c9

Köygtjçüron (cı?srum 9/vorso,, ,
n.C)

balıbabasI wioda

70 ml /da

MlslR,

pamuğu(A bulilon llBoph.a§i)
K lrm Izl köklü tilkikuynğu (Amafanthus )
uzun loğusa olu(A.j§ıo lochi€ mağrofum)
silko.. |chonopodiufu afurm)
Y alfi slükg. |che nopodiu m vu lvdüia)

6rı tcbqj.. .{conlauroa ı<.)p,.!\|r-l )
oilkanaıan (Garıium aparıiro) \J
Gocasofağl (lpomoga stolonİfora )
Adl soda otu (sarso'a ka''
Köp€k üzümü (soranum nigrum)
Dom

70ml/da

MIslR. Keko (Acloptibn ropensJ.
Tarla convolvulus

ıa

\1 Y,

)

, Tlc.LTo.§T|.
n ğöqeii i. c.dd

80ml/da



)
BlTKl KoRuısA üRüNüNüN uYGULAııAYA HAzlRLAı{I Asl:
Tavsiye dozu üzgfind€n hesaplanan Bitki Koruma Ürünü vg kullanllacaksa yayıc| yap|ştlrıcl
8yn bir kapta bir miktar su ile kanşt|rltlr. Uygulama makinaslnln deposu yaİıya kadar su ile

diıldurulur. Makinanın karıştırıcıiı çahş|i durumd8yken ilaçh su depoya ilavğ edilir,

Karlştrmaya devam edibr* depo iuyıa tamamlanlr, Uygulama tamamlanlncaya kadar
karıgııma' işlemine devam edilir, Dekara kullanılacak su miktarl 20,40 litre olmalı,
uyguıamalarda yolpaze hüzmoli meme kullanülmahdl.- Hazlrlanan ilaç aynl gün iqnde
kullanllmalldlı.

Krllbrrayon:
Uygulami öncesi makinanın kalibrasyonu yapllmalıdlr, D€kara kullanllacak gu miktannı
teŞit gtmok için makinanln deposu su ile dodu.ulur. Bu su ile no kadar alanın lslatld|ğl
beliıl€ni. ve uygulamada kullenll8c€k 3u miktarl hesaplanlr.

UYGuLA A AKlNAslNlN TE lzLlĞl
llaçlamanln tamamlanmasündan hemgn 3onra ilaçlama makineslnın d€pGuru g0v€nli bir
geiiıde boşaıtınız. Depoya t6miz 9u doldurduktan gonra kanştlncıyr ve püskoüne slstemini

iaııştıraraf tom paria|ann ylkanmaa|n| gağlaylnlz, YlkEma işlemini su kaynaklarln|n
yakinlnda yapmayınız. Ylkama suyunu ve at|klan su kaynaklarlna boşaltİnaylnE.

BlTKl KoRuMA üRüNüı,|0N KULLANrüA ŞEKLl:
FARADAY uygulamalannda on iyi €tki, yabancı otIann gerçğk y8praklannln gör0ldoğo,

hlzll büy0me-Üind€ olduğu Ve o§tlerinin hububat t8r8f|ndan kapatllmad|ğl zaman yapllan

uygulamala.dan allnır.

Hububat (Buğdey, arpa): Yabancl ottann çlk|şlnl tamamlad|ğl devrgdon, hububat|n

kardeşlenme divrÖsinin sonuna kadar geç€n döngmde kullanlİr. Hububatln s8Pa kalktlğı
deweden sonra kullanllmasl halinde istenen otki aİnamaz v€ tavsiye €dilm6z, Dondan
sonra voya g€Go don boklcntisi VeBa uygulema yapmaylnlz,

ıİ|ı!r: Mls|r bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancl otlarln çlklşlnl tamamladlğl dönomda kullan|İr,

Uygulama 9|raglnda vg soniasınajlz-ıo gon). gunloa o.tal8ma slcakllk 15'c'nin ozgine
çıi<iısa genış yapr8kll komşu k0lbr biüileri 

'aİar 
görEbilir. Dolaylg|yla_ bu dönemd€

;|cakhğln- yoft;k'olduğu Akd;niz, G0nğydoğu Anadolu va Ego Bölgalarİnde kullgnılmas|
tavsiyo odllmoz.

D|RENçLE lLGlLl BlLGl:
FARAo^Y adll bİüi ko,uma ürünü, eü(i mekanizmaslna gör€ Grup o.4 + B,2 ola,ak
sınlfIand|nlmlş bir h€rbisittir. Ayn| etki mekanizma8lna sahip blü(i koruma ü,ünle,inIn

tekrarlayan uygulamaları, dirgnç gelişimini teşvlk otınekt€dİr. Bu nedenl€, direnç gelişimini
gecikti;ek iğıi rımoav'ın iynı iıretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama
Jayısın, aşmiy,nız. Uygulamanın tekraflanmas| gelaktiği durumlard8 ise, farkİ eü(i

mekanızmjslni sahip (Ğiup o,4 + B,2 hanci) blt(i koruma ürunlerinin kuI|snIlmas|na özen

9österlniz.

KAR|ŞABlLlRLlK: Diğer 0rünlorle kanştınla.ak kullanllması tav3iye gdilmez.

lLxYARDl öNLEtıLER|
Göılor: Etkilenen gözlori, gözk8paklan aç|k ve nazik şokilde on az.15
dakika sorekli olarak ylkayln. Gözd6 kontakt |gn§ var |se, lgnsl€,ı

v*amava basladıttan 5 jakika 3onra ç|karlln dgha sonra gözl€ri

i,ı.amsva devim €din, Medikal destgk için bir sağİk mertezini vgya

iııusal zitıir konıroı morkozlerini ar8yln (Toı€fon: 1 14),

oorl: Temas €d€n btjlgeyi acil olarak, en az 15 dakika lyiçe ylkayın,

Üediıaı oesteı için bir'sağllk merkgzini v€ya ulusal zehir kontrol

me*ez|erini aray|n (Tglefon: 1 14).

solunum: E*iıenen kışinin sakinlgşmosini sağl9yln ve kişiyi t€miz

tıavaya taşıyın. Kişi ngiag alamlyorsa, acilgn bir ambulans çağlfln v6

ii"ir6 suni't6nenuj vap|n. i/tgdikal d6tok için bir sağllk merlczini v9ya

uluial zehİ kontrol m€riezlorini 8ray|n ogl€fDn: 114),

slndlrıml Acil olarak m9dik8| ve zohir kontrol mertezlerini erayln,

aüibn€n kişi kugmaya zorlamayln. Kişi sğer içgbilec€k durumdaysa,
kişinin ağzlnl çalkalayln vo 20G300 mL k8daf suyu yavaşça lçlrln,

Biiinci açik olmiyan kimsay€ ağlzdan bir şgy vormgyin,

ANT|DoTU vE TEDAvlsl
Özğl blr antldotu yoktuf. Beli.tilgfo göfg tod9vi uygulanIr,

uLUsAL zEHlR ERKEzl (UzEır} Tol:l l/ı
Sadoc6 zohirl€nme durumlaflnde araylnE.

MENTA
FARADAY

süspo - Emülslyon (sE)

GRUBU o,4 B,2
HERBlslT

(Yabancl ot llacl)

452,42 glL 2,4-D 2-ElhyIhexyl Ester + 6.25 g/L Florasulam

P31o: Hom€n zEHlR MERKEZ|Nl veya doktoru/hekimi
arayln.
P3r1: Özelmod8hale go.ekli (otik6te bakln)
P330: Ağzlnızl çalkalayln.
P333+P313: ciltte tahriş veya kaşlntl Eöz konusu işe:

Tlbbi vardlm/müdah816 aİn.
P363i'Ki.lenmiş siysilerinizi yeniden kUllanmadan önce
yIkayln.
P39'l : oöküntüleri toplayln.
Pso1| lç€riği/kabl k|myasal at|k ol8rak b€rtaraf adin.

EuH4oa: lnsan gağllğln8 ve ç€vreye yönelik riskleri
önlomek için, kullanma talimatlanna uyun.

KULLAN|RKEN vE DEPoLARKEI{ DlxKAT
EDlLEcEK HususLAR:
-Afl 18İa zshirlidi., çiç€klenm6 zamanl kullanmay|nIz.
-Bahklara z6hirlidir, sulara bulaşfu rmaylnE.
-Tavsiye edildiği bitkileİ€ hlçbir yan etİisl yoktur.

-Uyguiamadan 2 saat sonra yağan yağmur 0.ünün
etkisini azaItınaz.
-Boşalan amba|allan başka amaçla kullanmaylnlz.
-Kuiaı geçen yllla.da daha iyi sonuç almak için

uygulamiain önco veya 2 saat sonra y8ğmu.lama

sulama yapılmasl tavşiye odilir.

DEPoLA A DuRUıtu|
Norma| (sorin v€ kuru) y€rde d€polandlğlnda 2 y|I 3üİ€
lle biü(i ko.uma ürününün fiziksel, klmyasal ve biyolojik
özellikl€rind€ hoşgöfü (tolerans) stnıdarl dlşlnda bir

d6ğişiklik olmaz.

FlRırA BEYANI:
Flrma ürünün €tlketto önorlldiği şokil, zamgn ve
dozlarda uyguland|ğ| taktird€ ctkinliğini garanti eder.

Ürünün yanlış dopolanmaslndan, yanllş doz v€

zamanda uygulanmasIndan doğabilocek zaradarla llgili

ola.ak soİumluluk kabul €tİnez.

RUHSAT sAHlBl - lıütALATçl FlR A
MENTA TAR|M |LAçLAR| san,veTic. Ltd. şti.
Mersin- Ta.sus organize sanayi Bölgesi 1. cadde
Noj1 Huzurt(ent / MERslN
Te|: o 324 670 45 s5 46 F8x:0 324 676 45 97
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