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İMAL TARİHİ
SON KULLANMA TARİHİ
ŞARJ NO
RUHSAT TARİH VE NO'SU

:
:
:
:

YABANCIOT ADI
Darıcan (Cinek)
(Echinochloa crus-galli)

Çeltik

Çeltiksi darıcan
(Echinochloa oryzoides)
Darıcan (Cinek)
(Echinochloa crus-galli)
Çeltiksi darıcan
(Echinochloa oryzoides)

İÇİNDEKİLER:

BLUSTER

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCIOTLAR
BITKI
ADI

NET MİKTARI
AZAMİ PERAKENDE
SATIŞ FİYATI (K.D.V.DAHİL)

cansa

KULLANIM DOZU ve DÖNEMİ

Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak)
Bluster + Barsca**
75 ml + 75 ml/da

Cyhalofop butyl

HERBİSİT (Yabancı ot İlacı)

ZARARLILIK İŞARETİ:

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)
GRUBU

A

HERBİSİT

200 g/L Cyhalofop butyl
Kardeşlenmeden sonra (1-2 kardeş)
Bluster + Barsca**
100 ml + 100 ml/da

Su ayrığı
(Paspalum paspalodes)

Bluster + Barsca**
75 ml + 75 ml/da

Baraj otu
(Diplachne fusca)

Kardeşlenmeden sonra (5-7 kardeş)
Bluster + Barsca **
150 ml + 150 ml/da

** Tank karışımı yapılarak kullanılır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki Bluster ve
Barsca’yı bir kapta az miktar su ile iyice karıştırdıktan sonra depoya ekleyiniz ve karıştırıcıyı
çalıştırınız.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
Bluster çeltikte darıcan türlerine, su ayrığına ve baraj otuna karşı aynı pakette verilen
Barsca ile karıştırılarak, çıkış sonrası suyu boşaltılmış (çipil) tavalara pülverizatör ile
uygulanır. İlacı tarlanın her yerine püskürtmek için dekara 20-40 lt su kullanılması tavsiye
edilir. Uygulamayı takiben, ilaç yabancı ot yüzeyinde kuruduktan sonra, en geç 48 saat
içinde tavalar su derinliği en az 10 cm olacak şekilde ve 10 cm derinliğinde su tutmağa
devam edecek şekilde en az 48 saat boyunca kapalı tutulmalıdır.

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK
TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇ
BİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN
VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN
TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA
KULLANINIZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.
KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ
DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE
ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA
BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Akut zehirliliği düşük olduğundan diğer ilaçlarda görülebilecek
zehirlenme belirtilerine rastlanmaz. Uyuşukluk ve baş dönmesi
yapabilir. Gözde tahrişe sebep olabilir.

UYARI KELİMESİ: Dikkat
ZARARLILIK İFADELERİ:
H226:Alevlenir sıvı ve buhar.
H312:Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315:Cilt tahrişine yol açar.
H332:Solunması halinde zararlıdır.
H400:Sucul ortamda çok toksiktir.
EUH401:İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek
için kullanma talimatlarına uyun.

ÖNLEM İFADELERİ:
P102:Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
P210:Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak
tutun. – Sigara içilmez.
P270:Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin,
içmeyin ve sigara içmeyin.
P280:Korucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz
koruyucu kullanın.
P332+P313:Ciltte
tahriş
söz
konusu
ise:
Tıbbi
yardım/müdahale alın.
P304+P340:SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi
temiz hava çıkartın, ve kolay biçimde nefes alması
için rahat bir pozisyonda tutun.
P305+P351+P338:GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile
birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması
kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya
devam edin.
P273:Çevreye verilmesinden kaçının.
P405:Kilit altında saklayın.
P501: İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
Bluster adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A olarak sınıflandırılmış
bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan
uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini
geciktirmek için Bluster’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama
sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekraralanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki
mekanizmasına sahip (Grup A) harici Propanil, Bentazon gibi bitki koruma ürünlerinin
kullanılmasına özen gösteriniz.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
En iyi etkiyi elde etmek için Bluster sadece Barsca ile karıştırılmalıdır. Bentazone etkili
maddeli ilaçlar ile karıştırılmaz..
UYGULAMA SONRASI ALET TEMİZLİĞİ:
İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama aletinin deposunu tamamen
boşaltınız; tüm parçalarını su ve uygun bir deterjan kullanarak yıkayınız. Dışını su ile
durulayınız. Görülen tüm artıkları, filtreler ve memeleri temiz su ile yıkayınız. Yıkama
sırasında gerekli tüm önlemleri alınız. Yıkama işlemini kesinlikle su kaynaklarının
yakınında yapmayınız ve yıkama suyunu kesinlikle su kaynaklarına boşaltmayın.
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BLUSTER
HERBİSİT (Yabancı ot İlacı)
EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)
GRUBU

A

HERBİSİT

200 g/L Cyhalofop butyl
İLK YARDIM TEDBİRLERİ:
GÖZ: Göze temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile
yıkayın. Gerekli görülürse doktora başvurulmalıdır.
YUTMA: Doktora başvurulmalıdır. İlaç etiket ve ambalajını
yanında bulundurun. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir
şey verilmez ve kusturulmaz.
CİLT: Cilde temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut
kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora
başvurulmalıdır.
SOLUMA: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Derhal
doktora başvurulmalıdır
Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler:
Akut zehirliliği düşük olduğundan diğer ilaçlarda görülebilecek
zehirlenme belirtilerine rastlanmaz. Uyuşukluk ve baş dönmesi
yapabilir. Gözde tahrişe sebep olabilir.
Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler:
Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.
UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114
(SADECE ZEHİRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ)

İLACIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIRKEN DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR:
*Bluster tavsiye edilen doz ve dönemde uygulandığında çeltik
bitkisine son derece emniyetlidir.
*Tavsiye edilen türler ve dozlar dışında kullanmayınız.
*Sistemik bir herbisit olup, yabancıotların yeşil aksamlarınca
alınır.
*Uygulama sırasında ilacın komşu bitkilere sürüklenmesini
engelleyiniz.
*Sadece Barsca ile karıştırılıdığı taktirde domates, soya
fasulyesi, bağ, pamuk, ayçiçeği, karpuz ve tütün gibi komşu
kültür bitkilerine zarar vermez.
*Çeltik tarımında yabancıot ilaçlamalarının başarısında tesviye
ve ilaçlamadan sonra tavalarda tutulan suyun seviyesi çok
önemlidir; iyi etki için tesviyenin düzgün yapılmış olması ve
ilaçlamadan sonra en geç 48 saat içerisinde tavalara su
verilmesi gerekir.
*Yabancı ot ilaçları için ayrı uygulama alet ve ekipmanı
ile yelpaze hüzmeli memeler kullanılmalı, ilaçlama aleti 3
atm’den daha düşük basınla çalıştırılmalıdır.
*Boş ilaç kaplarını başka maksatlar için kullanmayınız.
DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre
ile ilacın fiziksel , kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü
(tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.
FİRMA BEYANI:
Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının
kalitesini garanti ederler. Firma ilacın yanlış kullanımından ve
ilacın uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden
doğacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA
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CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.
Melek Aras Bulvarı No:39
34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58
www.cansakimya.com.tr

