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29.08.1997 i 3251/97-178

KULLANILACAGI BİTKİ VE ZARARU ORGANİZMALAR
SON

ZARARU ORGANİZMA UYGULAMA UYGULAMA
BİTKİADI İLE HASATADI DOZU ARASINDAKİ

SORE
İki noktalı

75 g/100 i sukırmızıörümcek
ELMA (Tetranychus urticae) (larva, nimf, ergin)

21 gün
Avrupa kırmızörümceği 50 g/100 i su

(Panonychus ulmi) . (Iarva,nimf,ergin)

Beyazsinek 100 g/100 i su
DOMATES (Bemisia tabaci) (larva, ergin) 3 gün

(Sera) Pas akan 75 g/100 i su
(Aculopslycopersi) (larva, ergin)

BiTKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZıRLANMASı:
Kalibrasyon:
Uygulama öncesinde uygulama kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama
sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar
günün serin saatlerinde rüzgarsız veya rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
Uygulamaya Hazırlama:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile
karıştırılmalıdır. Uygulama deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı
çalışır durumdayken karışım su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo
suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.
Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanınız.
Uygulama Makinasının Temizliği:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama deposunu güvenli bir şekilde
boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı yı ve püskürtme sistemini
çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının
yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BiTKi KORUMA ÜRONONON KULLANMA ŞEKLI:
Elmada- ıkı noktalı kırmızıörümcek ve Avrupa kırmızörümceğl; Mayıs ayı başından
itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10
canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.
Domates- Beyazsinek; Genelolarak 5 dekarlık alan bir ünite olarak kabul edilir.
Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Her beş
adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5
larva+ pupa olduğunda uygulama yapılır.
Domates- Pas akan; Bitkilerin özellikle toprağa yakın kısımları incelenerek, pas rengini
alan bitkilerden yaprak örnekleri alınır. Yapraklar stereo binoküler mikroskop altında
incelenerek zararlı aranır. Zararlının görüldüğü bitkiler ve ~~ uygulama
yapılır. Iki veya üç gün aralıklarla bitkiler incelenir ve yayı!Jjlı3 ~a~~.liide~ alana
bitki koruma ürünü uygulanır. W J ,.". . 4
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KORUMA KLOR ALKALi SANAYi VE TiCARET A.Ş.•PYRAMITE

% 20 Pyridaben
Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrelerini solumayınız.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey
yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Deri ve göz Ile temasından kaçınınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve
hayvan sokmayınız.
insan ve çevre sağlığı üzerıne riskleri önlemek için kullanım
talimatına uyunuz.

TAVSIYE EDiLEN ORONLERiN DıŞıNDA KULLANILMASI
KESINLIKLE YASAKTıR.

ZEHiRLENME BELIRTILERi:
Ishal, düşük tansiyon, kalp atışları ve solunumda düzensizlik
iLK YARDIM ÖNLEMLERI:
Genel bılgı Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu
Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.
Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes
alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının
açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı
bölümlerini gevşetin. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitimli
personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Tıbbi yardım alın.
Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına
yalırın ve solunum un gerçekleşebilmesini sağlayın.
Yutma Ağzı suyla iyice çalkalayın. Birkaç bardak su veya süt içirin.
Kusma tehlikeli olabileceğinden dolayı, kazazede kendini rahatsız
hissederse kusmayı durdurun. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir
şey vermeyin. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan
tarafına yatınn ve solunum un gerçekleşebilmesini sağlayın. Kazazedeyi
gözlem altında tutun. Tıbbi yardım alın.
Cilt teması Su ile yıkayın.
Göz teması Su ile yıkayın. Gözlerinizi ovalamayın. Kontakt lens varsa
çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Rahatsızlığın devam etmesi
halinde tıbbi yardım alın.
ANTiDOTUve TEDAVISI:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHIR DANIŞMA MERKEZi) TEL: 114

3 1 Temmuz ı017
GIDA TARIM ve HAYVANCıLıK BAKANllGI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜGU

KABUL EDiLMişTiR

Net miktarı
Azami perakende satış fiyatı:

içiNDEKiLER: Pyridaben

ZARARlıLIK IŞARETLERi

UYARı KELiMESI: DiKKAT
ZARARlıLIK IFADELERi
H302+H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM IFADELERI
P273 çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven! koruyucu kıyafett göz koruyucu! yüz
koruyucu kullanın.
P301+P312 YUTULDUGUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız,
ULUSAL ZEHIR DANIŞMA
MERKEZININ 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru! hekimi
arayın.
P302+P352 DERIILE TEMAS HALINDE ISE: Bol sabun ve su
ile yıkayın.
P304+P340 SOLUNDUGUNDA: Zarar gören kişiyi temiz
havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir
pozisyonda tutun.
P305+P351+P338 GÖZ ILE TEMASı HALINDE: SU ile birkaç
dakika dikkatlice durulayın.
Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.
Durulamaya devam edin.
P501 Içeriği! kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 Insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek
için, kullanma talimatlarına uyun.
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DiRENÇ ILE ILGiLi BiLGi:
PYRAMiTE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 21A olarak
sınıflandırılmış bir akarisit- insektisiltir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma
ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle,
direnç gelişimini geciktirmek için PYRAMITE 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen
toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda
ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 21A harici) bitki koruma ürünlerinin
kullanılmasına özen gösteriniz.

KARıŞABILIRLIK DURUMU:
Bordo bulamacı hariç, diğer insektisit ve fungisitlerle karıştırılabilir.

($;-;/

KORUMA KLOR ALKALi SANAYi VE TICARET A.Ş.
•PYRAMITE

ISLANABILiR TOZ(WP)

GRUBU

3 1 lenmız 1U17
GIDA TARIM ve HAYVANCılıK BAKANllGI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜGU

KABUL EDiLMişTiR

KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DiKKAT
EDiLECEK HUSUSLAR:

Arılara ::.: zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
Bitki koruma ürününü orijinal ambalajında kapalı olarak
muhafaza ediniz.

• Boş ambalajları imha ediniz.
• Su kaynaklarından uzak bir yerde gömerek muhafaza

ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında
açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile üretilen ürünün
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans)
sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FIRMA BEY ANI:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerin
kalitesini garanti ederler. ımalatçılar ürünlerin hatalı
depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki
eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul
etmezler.

RUHSAT SAHIBI VE IMALATÇı FIRMA:
KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TIC. A.Ş.
Deniz Mah.Petrol Ofisi Cad. No: 43
Derince-41900 -KOCAELI
Tel: (0262)2392270 (2 hat)
Fax:(0262)229 33 24
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