
8iTxi koRuMA üRüNüNüıü xutLANIrAcAĞI VE zARARlı

. Tüıetlm am.çll yaprağ| hasadı rap|lacak baÖ alanlarlnda kuılanltarna:,

BtTxl xoRuı.r^ üR.ü]ü.,[ıOİı uYGUıAıiAYA H^zRıAııüAstl
Tavitye doıu iİeinden he§aplanan blt J koruma 0rün0 önce ayfi bh lapta blr mlltar su lle kar§tllhf. iliçlama
İnak]neslnin de9o6u yarrya kaddr $ ile doldurulur. Maklnenln kanrİrıclsı çal§ı. durumdayken hazldanao kin9m
&poya ılave adllk, xin§$mğY. devaİn adllerek depo aü]yla Emamlanll, lrygulama taıİıamlğnncaya kidar
knnştıfİn lremlne devam edalk. Hazldanan kanrrnl ayoı 90n lçinaıe kullanınız.

[AüBnrsYoıü|
t gularna t Ednde ilaçb.ıE ,ııakln€slnIn l(illbrasyonu yaFlmaldr. l}yguıimalarda M b]l ıaphmn §ağlayaaal

9€ldld€ b€llrll .lana v€rilea€İ ı6r§üm mlktan M ayar|.nmalıdr. l-jygulsmalar 90nün serln §aatl.dndeJ İttsgaİ§r,
vq/a az rlrgaİlı hava koşullğİnda yapılm.Iıdİ..

SuNsgT
YAKUZA 20 WP

wP
Grubu 7|A İnsektisit + Akarisit

(Böcek ve Kırmızıörümcek İlacı)
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- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hlçbir şey

yemeyiniz, içmeyiniz, sİgara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 19ün insan ve

hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerlne riskleri önlemek lçin, tavsiye

edjldiği şekllde ve qvsiye edilen dozda kullanınız.
TAVSİYE EDILEN URUNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI

KESİNLİKLE YASAKTIR.
zExİıLrı.aııE sEılRTİLliİı
G€nel ıehl enme bellrtllğd gölülebllh.

İrı( Y^iDta.l öıırEİ{rERll
soluamraı halinda maruİ kalan kışiyı ortamdan uıaklaslrıp, teml2 havaya Ekorın.
Nefes alamıyolsn ambulans çağnn ve mğmkünse sunl tenefrüs yaptınn. oerhal tbbl
ya.dm ,l|n.
De.l ll. tsm.rt h.llnd. kldl kryafutlerl gkann. Tema§ etmlş bğlgelerl bol mlkt rda ğu lle
ylkayln. sonrğ§nda bol sıJ ve $bun lle yıkayın ve kurulayn, tahİlş olt]5ürsa derhal tıbbl
ya,dm ahn.
Göı al€ temı, hall.ıde Mafur kalan 9öıü, göz kapakları agk oıacak ş€kllde ve 0öİ
kapğklannl göz yuvanndan mümkün olduğlnca uzaklaştırarak, €n az 15 daklka süİeyle bol
5u lJe ylkayın, varsa ve kolayca 9kablllyorsa kontak lenslei çlkann ve ylkamayl sğrdürün.
Tahrlş o|uşursa t]bbl yardlm ahn.
Yııtülnra.ı halind. en yakJn sağı|k klruluşuna başvurarak bu ürünon GBFhu göstdnlı
ve bbbl yardlm aın. T|bbl olaBk öner|hedlkçe kusturmaya çahşrnaym. Hasta b.ygln
değılse ağ:ıft boı mlktarda su lle çalkalatln ve bol mlktarda su İçiİln. Genel du.um
değer'endl.İlmesl yapıllp, bellrtllere göre tedavj uygulayın.

AnTİDoİU vE İEDAvisİ:
Öı€l blr anddotu yoktur. 8ellrtl|ere göle tedavi uyguıaolr.
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z^RARuLı( İf^DELEıİ:
İl302-YutLılmasl hrllnd. zad.lüdll.
ılİı2-soıunmag h.llnde zara dll,
ıt3ır-Ala.Jlk cllt raakrlyonlarna yol açal.
H4ıo-su.ıül o.tamda urun siile ıaİcl, çok tol6lı( etkl.

ğtüLEıl İlADE(tRı|
P26ı.To nu/dumanını solumaktan İaçlnın.
P27o-Bu orünü kullanlrten htlbıİ §ey y€meYh,8u ürunü
kJllanlrİen hlçbjr şey yemeyln, lçm€rlnE veya s]gara
lgr€rln.
P2r3-Fvİeye vedlm€slnden kaçlnln,
P26o-1furuyuc! eldlveıVkoruYucu klyğfovgöz
koruyuğryijz koruYucu kı]lıafıln.
P3gı-oökünniled toplayın.
Psoı-lçllğave kabl y.rel yönetmellldere uygun olardk
beataraf edin.
Euxa0ı-fnsan s8ğllğlna V6 çevİ6ye yön.llk.tsklErl
önl€mek lçln, kullanma tallmat]anna uyun.

Islanabilir To2

Net MlktanI
Azaml Ftl, sal liyatü

depolanma9,

Kutr^nıRxEİ{ vE oEPorARxEtİ DixxAT EoİLEcEü
HUsusLAR:. Anlara ıehldldk, dç€ılenm€ dönemınde kullanmayne.
. 8aftklarnrehklldlr,§ularabı.ılaşhrmayınE.. Boralan ambalallalü b.ş*. amaçlaf lçh *ullanmaylnE.

DEpol^t 
^ 

DURuıaU|
Normaı (sedn ve kurı]) ,artü6rda or[hal ömbalaıfÜa
atdrnadan dcpolandığnda 2 yd 60r€ lle orünün fl2lks€l,
kümya6.1 ve biyolojlt öıelllİbnnd€ horgörğ (tolerans) slnldan
dışında bk değlşlkllk olmaz,

FİRıa^ ıEY^ııl:
orülnal .fİbalejlannda s.Dımak lQydı lle ffrmamE ürünlednh
}allte§lnl gEr.ntl edtl. Fldnam|r 0ronlelinh haİnıl

lı^çr^ıa^ ıt^dır:sİıüİıü ıtı.büĞİi
uygulamann taoamlanmasından h€men sonra l|açla,ııa maılneslnln deposunu govenıl bil §ekilde boşalhn[,
Depoya terıE su doıdu.ülı(6n 9onra kan*!rcıyı V€ pijsıürtme sjstemlnl çdııstrard'( tom pa(a|ann y*anmasını
sağlaylnır. Ylkama l§lemhl Ju kaynal{annln yaklnlnda yğpmay|nE. Ylkama §uyunu ve atlklan su kaynaklanna
bogalğnaynır.

atnd xoRuıa^ üRü ü].aoıl xulrAıüx^ şEt(ü!
Temas ve mlde Yoluyla etkill, .ynı zamanala İanslalİinal öıelllğe sahlp bk aIGrisittiı. Kırrnü örümcekledn ıarya,
nlmf v€ eqlnl. nlkontlol€d€l,

Elma - Avrupa ılrmEıo.ümcağl Ua AMlk€n ak rı| May§ ayı başından ltlbaren ı00 yapraıta pedyodik
olaröl yapllacak s.y.mla(h y.pBk bğna oftalama 8-10 adet canİ blrey görüldİğOnde uyguıama Yapüımaİdır.

Armut, Armutprlllid|| Klşlayan döl€lginlerhln bl.aktlğ ü yumırrtala n hemen hemen tnmam
2. ve 3. dönem namfler göruımeye baslandığı v€ sürgünle n % ı5tin fazlasındn
uygulama rdpİr. sülgonde bll blrey qöd]ldijğü aman o sOlgl]n bü/la5* kabııl€dll{l-

teknlk ta]l

EAL
:]fga

ı kullanıloasl. hatalı ıanşlm yapıma9 veya
ı]Yulmarıagndan dolayı m€ydane gelecek

ldlr. tkI
T|c_A

1 7865

aanıFı.ulye - Prmut krmıa6rİmc.ğl: Fasulyede yapEk başüna orblama 3-
görüldiiğünde uy9uıama yapllmalıdl.
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Bltk|Adl zar.rll oİganlrma Adı t ygulama İ»ıu v. Döneml son Uyl!larna lle
Ha§at Afa3,ndakI 50r€

Awüpa l«mEörii.rıceğl 37,5 q,/100lsu

Aıdlken akarı
l letıanwhırs dennendA

]0 9/100lsu

7 gi.ln

Armut Pslilldl
lcrcor'ylla oyİ],

ı00 q/100 l su 7 9ün

pamüJİ klrmEıö.ümc€ğl
( Tetranvc h u s ck na b a dn ud

/5 g/l00 l5u 7 gıjn

B.ğ ' lki noktah klmızıödimcek 50 q/100lsıl 7 ğün

Pa,nllk krmraörÜmaeğa
( TeğanydlıJs clnnabanhui

60 9/ı0() l5u 7 qiio

l(ı.mEı ö mcekler 60 g/da 7 ğün

Domate5 kırmüı örümceklel
ITeğanych|Eoo.\

75 glda 3 9ün

6ul Pnrnuk l0rmlıörümceğl
( leğa nvch u scJ n n a ba İl n ud

60 gy'ı00 l sıl 7 9ün

Karanfil kl.mlİ ğrümcekler 60 gy'!00 l§U 7 qın

}
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tı!ğ - ild ırokt ll kl.ın8örom..k: Yaprak bğ$no 5-gad€t aanllbl@y görüldüğünde wglJİama Yap,lmaldlr.

Ç||Gİ - PımUk İ|İün|ıürülnaağlt
E*en dönem woulima§|jxr,mEdri]mceklerin her yıl sorun oldtJğu çilek alanlannda çlçek v€ yeşll m6yve
dönemlnda (llk olgun m€yvehl görülmeden önca) kı,mEıörümceklar gödldüğOnde bk uygulnma Yapılmaldf.
E*en dönğn Uygülamal meyvelerde kahnt bllaknamag |çIn daha g{fuanlldlr.

ırsdElrltğqrbmlşi E*!n dğn€m uygulamagnm r.pllm8dlğl durumhrda, a§ttta y€tiştinbn çllekler İıelslm
ba§ında (|,1art lonu - lsan barD 3"5 qain adllldğıaa kontrol edllk, KıinEör(lmaeİlir çllekte m€\,slm b.şnda
çevrcdekl bıtklltde gö l0r. Öncellkle bu bltkllain kootrcl edllmesl ve uygulanrna§ yeteildk. Popülasyonln
yğyglnıi gönemrsI düılumunda İirIayl temsll ed€.€l ş€tlİde blühh orta ve alt bölümleinde en ar §0
yaprikçık ln elenir. Ya9rakçlk bnşna 15 ve ilzeıinde k.mEdniırıceİ t€aplt edilm€sl halinde uygulamaya lnrdr
vğilk. MeYve toplanmaslndao hemen sonla uygrıtami yapllır. son uygulama Il€ hasat aE§ndakj süreye dlkkat
edlleı€k hagat yğp{malıdır.
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RUHSAT sAHlBl FİRİüıIA:
sUNsET KlMYA TARlM üRüNLER|
VE ALT,lML.PAz.sAN. VE Tlc,A,ş,
organize sanayi Bölgesl Mahallesl 2 B Nolu Yol
cad. FNc Tarım Blok No:6 BoriNlĞDE
Tel: (0 388) 999 16 06
Fax: (0 388) 999 16 19

üRETıclFiRİrAl
HEXTAŞ TlcARET T.A.Ş.
Gebıe osB MahallesI 700.sok.
No:71 1/1 4,|4oo Gebzo,/KocAELl
Tel:
Faı:

7q1 1a 12 (7 hat)
761 1122

LEhı

Piınuk - xlnnmöİOrnaaklt.i Mücadele .amanmın bellrhnmesi lçjn bltkller 4-6 yap6l{rylcn ıontroller yapılr.
zararİ yaına tada kenannda yada lçinde lokal olaraı bulı]nuyor§a söd€ce bu l(lslmlar uYgulanmaııdlr. Yaprak
başına oıtalama Akdaol! 8ölgest'nde 5 adet Ege ve G0neydoğu Anadolu Böİges[ndc t0 adct canll
krmEıörün.eİ gö.üldüğOnde uyoulama yapllmaıdır.

Dorrrrİaa - KrnEÜİOıtlcddar: Domat€ce yap6İ ba9]na ortalana }5 .(ht canll klrİnEüürr€k
gMjldiığünd. wgulamn yapdmöİdır.

Gol v. kat-anrl1-1«nnEdİlımaaklaf:sü5 bltkbl €kkn alanlnll 9ık 9ık kontrol edileıeİ tıellikle yapdklnnn
aluı*la kırmııün]frücd( aranıİ. |-otal büllagna tgplt ed]ulolnda ilnçll .nikadele sadQae budlarda, J6ra Yaya agk
alaobrda gerüe]d€ rrygn blr bulaynara .astl.nd.ğnda tnn mü ilıcanr.

oİRE çYönE lrüİ|
YAl(UzA 20 lYP adİ blttl korüma ürünü, €tll mekanhnBsn.gaj(e Grup 2lA olarak §nfl.ndr m§ bk ins€lcislt
+ al(ad§lttlr. Aynı €ıJd mekaniıma§na sahlp bltkl ıorürna 0dnl€.lnln tekrorlayan uygulamalan, direnç gellrlmini
teşvlk ttrne*tadh. BıJ n€denlq dlrenç g€ll9lmınl ge<]kürrnek ufl YA[uzA 20 wırnh aynl orEtım saıonıl
lçeıslhde ön€ len toplaün uygulama say|slnl ğmaylnE. Lrygulamann tekİarlanması g€€ktlğj dı].ıhıarda lse,
fa.uı eüimeİanl2m6lna sahlp (Grup 21A ha.ld) bltıl koruİna üdlnhdnln ıullanılmasüıa ürn gösterlnh.

x^n§^ıİlnüx oURuııU:
Uygulama iç|n çok miktarda kinşm yapmadan önce ön kan$m denemeıerkıJo yapllm5sı tavslye edjliİ.
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(Bijcek ve Kırmızıörümcek İtacı)
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