
lmal Tarlhl ; (Baskl veya damga ılo
9y vğ yılolarak)

son kulıanma ta.lhl. ( " )
Şad No: (Damga ilg)
Ruhsai taıih vo na: t6.03.20lrl0'|/ı8

BlTKl KoRUMA oRirNONğN KuLLANlLAGAĞl BlTKl VE ZARARLl oRGAN|ZMALAR

'Tükotlm amaçl| bağ yap.ağl ha§adl yapılacak bağ al8nlannda kullantlmgz.

BlTKl KoRuı{A 0ROıIONOI{ uYGuLAMAYA HAzlRLANrjlAsl: Tavsiyg dozu ozorlndon
hğsapığnan bltkl koruma üİiinü önco ayrı blr kaPla bk mlkl,ar 6u 116 kanştlnlır, Uy9ul6ma mekınoslnln
dopo§ü yany3 kadel s! ile doıdurulul. Meklnonln ksnşhric§| çaİşll dufumdayİon kal§lm dopoya
lıov6 odllk. K€rtşı.mayg dğv6m odllorek doPo suyla ıamaml9n|., uy§llama lamamlanıncaya koclar
ksngtrmr lrlomlno dEvam edlli.. Haa anan ksrlş|ml ğynı gon |çln.lo kulıannlz.

KALlBRAsYoı.l: Uygulamo önc€§lnd€ uygulams m6kIn€sinln kal|brasyonu yepllms|ld|r.
ljyqulemğlefda lİ bir kadama sağlayacak şoklldo b€llrl| bil alana va.llocok kanşım mlklaı
ayaalanmdİdıa, Uygulamalaa günün gelin 36all6İinda rğzgaaaE voya az rÜzg6lll hava koguIlanMa
yğp malldıl.

|LAçLAMA MAKlııEsltıltı VE EKlPMAtılNlt| TE IzllĞl| uygulaman|n tanamlanme3lnd6n h6m6n
6onra llğçıama maklnaslnln deposunu gtivğnll bll şoklldo boşaltlnlz. oğpoya t9mız su dold!ıdukt n
sonta karlşllllclyl vo pbkürtmğ §i§tomlnl çallştırarak tÜm parçalonn yl lnlz. ylkama
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REDRUM@ 10 SG
lçlNDEKlLER:
Etoxazole

süspansiyon Konsantre (sc) ZARARLlLlK lşARETLERl:

Not Mİktarl (kg vgya lt)
Brül ağlrllk (kg)
Azami perakonde s€iış fiatl: Bask|

DlKKAT

zARARLlLlK lFADELER| (H}:
H410 sucul ortamda uzun süro kal|cı, çok tokslk otki

öNLEM lFADELER| (P)i
P273 Çevreye verilme§inden kaçlnın
P39,1 Döküntü toplayın.
P280 Ko r/koruyucu klyareugöz

§ğ

Grubu 10B Akarisit (Kırmızıörümcek ilacı)

110 g/l Etoxazoıe
_ öNcE ET|KET| oKuYUNUz._ EVDE KULLANtllAYlNz._ çoCUKLARDAN, GloAvE HAWAN YEMLER|NDEN uzAx

TUTuNUz.- BlTKl KoRuMA üRONüNON UYGULAİ,ıMASI slRAslNDA
HlçBlR şEY YEMEYlİ,llz, lçMEYlNlz. sIGARA
KuLLAİ{ilAYlNlz._ BlTKl KoRUMA uRüNO uYGuLANMış SAHAYA l GüN |NSAN
vE HAWAN soxMAYlNlz.- lNsAN vE çEVRE sAĞLlĞl OZER|NE RlsKLERl öNLEMEK
lçlN, rAvslYE EDlLolĞl şEK|LDE VE TAVS|YE EDlLEN
DozDA KULLAN|Nlz.
TAVslYE EDlLEN üRüNLERlN DlştNDA KuLLANıLMAsl
KEslNLlKLE YASAKT!R_ KULLANILAN 0RüNON Boş AİIBALAJLAR|N|N lçlNE 1r4,0NE
KADAR TEMlz sU KoYARAX lYlcE çALKALAYlillz.
çALKALAİIA suYuNu lLAçLAMA TANK|NA BoşALTlNlz. Bu
lşLEüul 3 SEFER TEKRARLAY|Nlz.

ZEH|RLENME BELlRTlLERll Adlmlaıda dü.onsizlik. kol ve bacaklalda
paaallz düzonsla nofes alma, gözle.den yaş akma§l, ldrar kaçırma. ishaı
gözlemlonmışth. (Bu gözlomler 3500 mgr'kg'dan yüks6k doz Vo.ilen
sıçanlaadg sapt9nmüştlr.)

lLK YARDlM TEDBlRLERl:
Giin: Temas halindo 1s-20 daklka oöz açlkkon bol6u llo ylkayın- Rahatsızllk
devam gdorss doktora başvu lmalıd|a.
Gilt: Temas halind9 elbi6ğl6.ini çtkarın. Bitkl ko.um6 ürünü değon vücul
klsümlgnn| 15-20 dakika bol su ve sabun ilo ylkayın. Rahat§tdık devam
edorsg doktora başvurulmaldül.
Yutma: Ağzı ç9lkalayn. Kusturmaya çalıynayüntz. Blllnci kapall hostaya
kesinlİkle ağızdgn blr şoy vo.ilmezve kuslurulmaz. DortıaldoktoE başvurı]n
soluma: Etkil€nen klşİ tomız havayE laşlnmal|dlr. Gorokll göİOlmosl halindo
suni t€nefiü§ yaptlın. Dorhaı doktora başvurıJlmaıldır,

ANTlDoTu: Özol bk antidotu yoktltr. Bolirtitore göro todsvi Uygulanl..

uLusAL zEH|R DANlşMA MERKEzl ,,UzEM" TEL: 1,,4

@ suNsET K|MYA TAR|M üRüNLER| vE ALT.IML.PAZ.SAN.
Tlc.AŞ. firmaşlnIn ıoscilli ma.ıasldl].
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Bltıi Adl zarrrh organızma AdI Uygulama Dolu

Elma Avrupa klrmlzlörümcoği
(Panonychus uhi)

25 ml/100 ısu
(Vumurta, lafva, nimf)

14 9ün

oomatos lki noktaIl k!rmlzıörümcek
(Teıranychus ulticae)

35 ml/100 l sı-]
(larva, nimf)

3 9ün

Pamı,rk lka noktaı kırmızlörümcok
(Tekanychus ullicaa)

25 ml/da
(yumurta. larva, nim0

2'l 9ün

Klrml,6rümcgk
(retnnychus cinnabadnu Ş)

50 ml/da
(yumurta, laNa. nimO

Karpua lki noktalI klrmızıörümcok
(Tetanychus Ulıicae)

25 mllda
(larva, nimO

3 gün

Bağ' lki noktalI klrmızlönimcak
(Tolranychus ullicag)

25 ml/100 l su
(yumurta, larva, nimO

7 9ün

Hlyar
(Tarla-so.a)

lki noktall klrmızlörümcok
(Tatranychus uılicae)

35 ml/100 l su
(larva, nim0

3 gün

Çilğk
(Ta.la)

lki noktah tırmıaörümcek
(Toıranychus uııicao)

35 ml/100 l su
(larva. nimf)

'l gün

8|bor
(sora)

lki noktah klrmlzlörümcek
(Tatnnwhus udicda)

35 mli 100 l su
(larva. nim0

3 9ün

Mlslr lki nok|all klrmlzıörümcaı
(Totnnychus udicae)

25 mllda
(yumurta, larva, nimf)

19ün

Patllcan
(s6ra)

lki noktall klrmlzöriimcok
(Telranychus uılicae)

35 ml/ 100 l su
(yumurta, larva, nim0

3 gün
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BlTxl KoRuİıA oRONOııOtü KuLLANıIA şEKL|:
Özolllklorli Kontakl eıklll akarlslttr. Klamlzl örümc6klodn yumu.tE. lelve vğ nlmrladno karşl dönern
d.ğişıı.mğlo.inl ongollomok 8uretlylo 9lkı göstorlr, ErglnlorB €fl(lll doğlldlr. Bununla blr||kto
uygulamad8n 3_5 9ün sonrs bollçln otkiglnı gö'storlr Vo gtkJ dayanıklll€ı 1 ay clvanndadll.

Eıma.Avrupa klrmıaö imc€ğ|: May|s ğyl başındon |tbalon 100 y€prakla podyodlk olarEk yapılac5k
gaymleldğ yaprak başlna orı9lam6 &10 adeı canll bil.y 9öüld0ğönd6 uygulamg yepllmalİalır.

Domat.. Hly.., Peıllcan va Blbel.KıamEİi.ümc.k|aa: ooma|ğs, h|yar vg p6ülc€n da yapmk
be9ln6 orıal9ma 5 doı. blb€rdo 3 odot croİ klrmEdrümcok görİldoğünd9 uyoulama yaPllmaldll,

Pam!İ.ı(nnElğdımc.İl.İ: Müc€dejo a€manln|n bolk|anmesl lçln bilkller {_6 yapr6klıyk6n kon1.olİ6r
yapl|ır. zamdı y.lnE ırr|a konsrında yada içinde lol(al olalsk bulunutorsa s5doc€ bu klslmlar
uygulanmaıdlt. Yaprak ba9ıng orıalEma Akdoniz Böl96sl'ndo 5 6dğt, Ege vo Günoydoğu Anadolu
Bölgosl'ndo 10adel canll klrmıa ödmc6k görüldoğündğ uyoulğma yspılmalldır.

KlrPuzJkl nokt6ll İl'mlıülümcoki sobze bahç€ioİlndE llk ğaytm lçln çIçekl6nm6 dönomlnd6
aradyo Pa'sğlleain köşogğnlğrindğn çapbz ol6rak oldlk. 3.5 adlmda bİ. bitklnln dlp vo orb
yepraklğ,ında krmlalödjmcEk nıml vg ğrglnlgrlnln 6aylnl yapılll. Y6prakl6l üığdnd€kl canl|
kım|zıörümcikler boyntoç llo sayllıp koyd edallr, Toplam k|rmElğijmcek ssyısl yspİak adoılno
bölünür. Bl, yaprağa doşen canİ ttamlzlörümcsk s9yı6ı bulunur. Yspraİ beşna odalama 5 adol c5nl|
kümE6aüma5k bulunduğıhde m0codoloyo kor* vofiık.

BağJkl noııah htrmııö,ııİncok| Yaylılş gö5tordiği bağ alantarı gödem aılünds hltulmgl|, tir yaprlkla
ffi ad6t zaradl bulln.luğunda klmyagel mücadelo önerillr. Blfncl uyguırmadğ kullanı|an ülünün olkl
aüao§l bltlmlndon lıibgt8n yapllan 6aylmlaıdE, zararl! yoğunluğüJ eşlğln üzorlno çlkarse. lklnc|
uygulamğ yapllıİ, Hagatlğn önğo yopllan uygulemalgEİa, kı.]llanılan akarlsli]n boklgme s0ro6l dlkkalğ
aın6|ek uygulamaya §on veİllh- Şayot za.al d9vam odıyolsa ha§ollan 6onlo do uygulEna yaPllabalk,

Çll.k-|kt nokiıh ktrmElörümccki
Elkğn dönom uvoulama8li Klmlzlğlümcoklorln hel y|l sorun oldtığu çllek alan|ğnnda çlçgk ve y6şll
moyve dönefiİnde (lık ol9un meyvoler 9ölolmgdon önco) klrmEü.ümceklof göriıldüğündo bll
uyoulema yapılmaıdür.
Erkon dönom uygulemr8| mow€lordol€lıoll büakm6magı l9ln dshs gğVanlldk.
Mevğlm lc] Uvoulam65ı: E*€n dön6m Uygıjamagmln yapılmedDl durumlaİda. açlkls yğı]şlldl6n
dıokle. movsam başlndo (Mert son!-Nl6on b€ş0 }5 gün a.alıkladB konlrol 6dlllr. Kırmlzıörümceklar
ç]lekte mevgim baş|nda çov.§dokl bltkilordo görü|ür. oncallklo bıı biüllo.in kont ol odllmo§l ve
uygulanma$ yeledadlr, Popülasyonun y6ygünİk gö§lermesl durunı]nda ta.i.I temrIl edocek şoklldo
bltİlnln ofte v€ a|t b6lümlerInd6 6n 6a 50 yaprakçak inc€lonh. Yaprokçık başlna 15 vo üzo nda
klrnızıölümcok tğ§pit odllm9sl hallndğ uygulamaya kers. Vğd|h, Mgyv€ toplanmaglndan h9lİen 6onlğ
uygü]lğm6 yapıllr. son uygıJlEmg |lo hasdt alasındakl 8üroyğ dlkkal €dllorek ha§al yapllmalıdır,

MıslrJkl nokt İ kfmElö.ltıncak Mlglda tsno boğlğlna dönomjnd€n öncğ b|lklnln glt yopİaklannda
lonk doğlşlnl (saraıma v6ye kehv6.englleşm6) başlsmıgsg vğ rslail yül§ok yoğUnluktB lso llaçlans
ijned|k.

D|REıüç Yo Erlml:
R.drurıo 10sc adh bllİlkoruma ü.ünü. oıİ| m9kanlzmasıns göro Grup ıog olalok slnıi|rndrılmlş bir
dtai§l|tia. Aynl ott| m€kanıznestna 6ahip bltki korumg ürünıo,inln ı€kradayan uy9uı6malra., dlrenç
goll9lmlnl tegvak olin€ıl6dll. Bu n6a'onlğ, dll€nç gollşlmlnl goc|kirmok lçln R.dİümo lo sc'nln 6ynl
ülollm §ozonı, lçoİl8lndo ön§dlon loplgm üıygulama sayls|n| aşmoylhlz, uygulamanın iğkanma6l
96l6kliğı durumlarda is€, fe*ll 6ıkl mekanlzmasna 9ahlp (Grup 10B hsricl) bltkı korumo ürünlodnln
kullanılm.sna özan oöoior|n|!.

KAR|9AB|ÜRL|K DuRuMui Alkall özolllklokllğ hadç. diğor lnsoktlsll, iungislt vs yapEk gübraı6İiyl6
kğlışlllülalaİ uy9ulanab|l|r. uygulama lçln 9ok mlklarda karlşm yapm6dğn önc€ ön kanşlm
denemelerlnin y6pllm9§l lavsly. odilla.
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REDRUM@ 10 sc
süspansiyon Konsantre (sc)

Grubu 10B Akarisit (K!rmlzlörümcek ilacl)

110 g/l Etoxazole

XULLAN|RKEN VE DEPOLARKE D|KXAT
EDlLEcEK |.ıususLAR
. Arllara zoh|rlİdir. çiçekl9nmg döngminde

kullanmayınız,
. Ballklarazohhlidlr,sularabulaştlrmayln|z,
. Bilkikoruma ürğnünü serin, kuru v€ iyi havalanabilen
. yorığrde muhafaza odiniz
. Tavsiyoloro uygun kullan|ldlğlnda fltotoksik doğiıdİ,
. Boş ürün ambalajlannl usulün9 uygun imha ediniz.

DlXKAT: KuIlanmadan önco lyıco çalıaıayInEt

oEPoLAİ'A DURUMU:
Normal (s9rİn vo kuru) şartIarda orüinal ambalajında
açllmgdan depolandlğında 2 yıl süre ile ürünün fiziksgl,
klmyasaI ve biyolojjk öz9llikı9rindo hoşgörü (tolorans)
slnlrları dlşında bi. değaşiklik olmaz.

FIRİıA BEYANl:
orijin6l ambalajlannda satllmak kaydl ilğ, imalalç|la.
ürünlerinin kalitgsini 9arantl edeİler. lmalatçllar ürünl9rinan
hatal| depolanması veya halal| tatbiki veya tavsiyoloro
uymadaka ek§iklik notic€slndo Vakl olacak zarar içln
8orumluluk kabul etmezler.

RuHSAT sAHlBlFlRıtl&
SUNSET KlMYA TARlM ÜRÜNLERI
VE ALT.lML,PAz.sAN VE Tlc"A.ş.
organ2a sanayi Bölgasi Mahall€si 2 B Nolu Yol cad
FNc Ta.ım No:6 Bor/NlĞDE
T€l: (0 388) 999 16 06
Faİ (0 388) 315 00 89

0RETlcl F|RMA
HEKTAŞ TICARET T,A,Ş.
Gebzo osB MahaIlegi 700. sk. No: 71,1i,1
41400 Gebz9 / KocAELl
'lol| 0262 751 14 12
F 0262 751 14 22
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