
Net Miktarı (kg veya it)
Azami perakende satış fiyatı: Baskı
imal Tarihi : (Baskı veya damga ile
Son kullanma tarihi : (
Şarj No: (Damga ile) : 20.02.2014 &9507

ay ve yılalarak)
)

KULLANILDIGI BITKI VE ZARARlıLAR

BITKI ADI ZARARlı ADI KULLANMA DOZU SON ILAÇLAMA
VE DÖNEMi iLE HASAT

ARASıN-DAKi
SÜRE(pHI)

GUL Gül yaprakbiti 500 mil 100 i su 7 gün
(SERA) (Maerosiphum rosae) (Ergin,Niml)
TUTUN Şeftali yaprakbiti 300 mil da 28 gün

(Myzus persieae) (Ergin, nimf)
PAMUK Kırmızı Örümcekleri 200 mil da. --

(Tetranyehus urtieae ve (Ergin larva, niml)
Tetranyehus cirırıeberınusş

BIBER Şeftali yaprakbiti 500 mil 100 i su 3 gün
(SERA) (Myzııs persieae) (Ergin, larva, nimf)
DOMATES Domates Güvesi 500 mi i 100 i su 3 gün
(SERA) (Tuta absoluta) (Larva)

ZEYTIN Zeytin Sineği 500 mil 100 i su 3 gün
(Baetroeera oleae) (Ergin, larva, nimf)

PATATES Patates böceği 250 mil da. 3 gün
(Leptinotarsa (Larva)
deeemlineata)

HIYAR Kırmızı Örümcek 500 ml/1 00 i su 3 gün
(SERA) (Tetranyehus utıicee. (Ergin, larva, niml)

T.einabarinus)
ÇiLEK Kırmızı Örümcek 300 mil 100 i su 3 gün
(TARLA- (Tetranyehııs urtieae kcctı, (Ergin, larva, nimf)
SERA) T.einabarinus)
ELMA Elma Yeşil Yaprakbiti 300 mil 100 i su 3 gün

(Aphis pomi) (Ergin, nimf)
KIRAZ Kiraz sineği 500 ml/1 00 i su 3 gün

(Rhagoletis cerasi) (Ergin)

iLACıN UYGULAMAYA HAZıRLAMA ŞEKli:
Önce ilaçlama aletinin deposunu yarıya kadar suyla doldurunuz. Gerekli miktarda ilacı ayrı
bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna boşaitılır. Ilaçlama aletinin
karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak, depo seviyesine kadar kalan su miktarı ilave edilir.
ilaçlı mahlul bekletilmeden kullanılmalıdır. ilaçlamaya başlamadan evvel memelerin düzgün
çalıştığından emin olunuz. Uygulama sabahleyin veya akşam üzeri havanın çok sıcak
olmadığı zamanlarda yapılmalıdır.
SUHULET®10 EC organik tarımda kullanılabilir.
Biberde Şeftali yaprak biti : 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda bir
yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte
parazitoit ve predatörler gözlenerek ilaçlamalara k.i!f.st-'Ve.tiVe~ •önce faydalıların etkinliği
dikkate alınmalıdır. --:{/ ~. _,.,",. ~..•_~
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KORUMA KLOR ALKAli SANAVi VE TiCARET A.Ş.

SUHULET@ 10 EC
ORGANiK iNSEKTisiT-AKARisiT

( Böcek ve kırmızı örümcek iıacı)
Emülsiyon Konsantre (EC)
Etkili madde :Litrede 10 gram Azadirachtin içerir.
{ Dimethyl (3S,3aR,4S,5S,5aR,5a'R,7aS,8R,1OS,1OaS)-8-acetoxy-3,3a,
4,5,5a,5a',7a,8,9, 10-decahydro-3,5-dihydroxy-4-{,(1S,3S,7S,8R,9S,11R)-7-
hydroxy-9-methyl-2,4,tc-tnoxatetracycıojs.a.t.c" .. 0911]dodec-5-en-11-yl}-4-
methyl-10[(E)-2-methylbut-2-enoyloxy]-1H,7H-naphtho[1 ,8a,8-bc4,4a-c1
difuran-3,7a-dicarbox Iate

GRUBU UN

ÖNCE ETiKETi OKUYUNUZ.EVDE KULLANMAYıNIZ. ÇOCUK- LARDAN,
GIDA VE HAYVAN YEMLERiNDEN UZAK TUTUNUZ. BiTKi KORUMA
ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE i VEYA ZERRELERiNi
SOLUMAYINIZ.MASKE, KORUYUCU ELBiSE, ELDivEN,
GÖZLÜK KULLANıNız. BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAN-
MASI SıRASıNDA Hiç BiR ŞEY YEMEYiNiZ, iÇMEYiNiZ,SiGARA
KULLANMAYINIZ.DERi VE GÖZ iLE TEMASıNDAN KAÇıNıNIZ.
BiTKi KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMıŞ SAHAYA iLAÇLAMA
BiTENE KADAR iNSAN VE HAYVAN SOKMAYINız.iNSAN VE
ÇEVRE SAGLlGI ÜZERiNE RiSKLERi ÖNLEMEK içiN
KULLANIM TALiMATINA UYUNUZ.
TAVSIYE EDILEN ÜRÜNLERIN DıŞıNDA KULLANILMASI
KESiNLiKLE YASAKTıR.
KULLANILAN BiTKi KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ
DÖRTTE BiRiNE KADAR TEMiz SU KOYARAK iYiCE
ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU iLAÇLAMA TANKINA
BOŞAL TINIZ.BU iŞLEMi ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHiRLENME BEliRTiLERi:
Baş ağrısl,mide bulantrsı.halsiztik.
iLK YARDIM TEDBiRLERi:
Ilaçla bulaşık elbiseleri çıkartınDeriyle teması halinde bol su ve
sabun la yıkayın. Gözlere bulaşması halinde en az 15 dakika
boyunca bol suyla yıkayın ve tıbbi yardım sağlaym.Yutulması
halinde hasta kusturulmalıdır.Aşırl solunması durumunda hastayı
temiz havaya çıkarın.
TEDAVisi VE ANTiDOTU:
Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHiR DANIŞMA MERKEZi) TEL: 114
SADECE ZEHiRLENME DURUMUNDA ARAYıNIZ.
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KABUL EDiLMişTiR

i ıÇiNDEKILER Azadirachtin, N butanol ,Butyl asetat

UYGULAYıCı VE ÇEVRE iLE iLGiLi RiSK iBARESi VE
AÇıKLAMASı:
R1 O: Alevlenir.
R22: Yutulması halinde zararlıdır.
R41: Gözde ciddi hasar riski.
R66: Tekrarlanan maruziyette deride kuruluğa ve çatlaklara
neden olabilir.
R67: Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.
GÜVENliK iBARESi VE AÇıKLAMASı :
S1/2 : Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde
muhafaza edin.
S20/21 :Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara
içmeyin.
525: Göz ile temasından sakının.
S36/39:Uygun koruyucu giysi, koruyucu gözlük/maske
kullanın.
S45: Kaza durumunda yada kendinizi iyi hissetmezseniz, acil
olarak tıbbi yardım alın.



Domates: Domates Güvesine karşı ilaçlama bitkilerde % 10 bulaşıklık görüldüğü zaman tek
uygulama olarak yapılır.
Zeytin Sineği: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak
yeterli vuruk saptandığında ilaçlamaya geçilir. Bu oran kaplama ilaçlamalarda salamuralıklarda
%1, yağlıklarda %6-8 vuruktur.
Patates Böceği : Birinci döle karşı ilaçlama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü
dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. Ikinci döle karşı ilaçlama yapılması durumunda ise yumurta
açılımının tamamlanması beklenmelidir.
Hıyarda Kırmızı Örümcek: yaprak başına 3 adet, büyük yapraklı sebzelerde 5 adet canlı
Kırmızı örümcek bulunduğunda ilaçlama yapılır.
Çilekte Kırmızı Örümcek:

• Erken dönem uygulaması: Kırmızı örümceklerin her yıl sorun olduğu çilek
alanlarında, çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden
önce) kırmızı örümcek görüldüğünde bir ilaçlama yapılır. Erken dönem
uygulaması, kullanılan ilaçların meyvelerde kalıntı bırakmaması açısından daha
güvenlidir.
Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda,
mevsim içerisinde ilaçlama yapılabilir. Bunun için, açıkta yetiştirilen çilek
alanlarında, yapraklar mevsim başında, mart sonu-nisan başında başlayarak 3-5
gün aralıklarla düzenli olarak kontrol edilir. Bitkilerin özellikle alt ve orta
bölümlerinden olmak üzere tesadüfen alınan en az 50 yaprakçık incelenir.
Yaprakçık başına, hareketli dönemde ortalama 15 ve üzerinde kırmızı örümcek
tespit edilmesi halinde ilaçlamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen
sonra ilaçlama yapılır.

Elmada Yeşil Yaprakbiti : Elma Yeşil Yaprakbitine karşı en uygun ilaçlama zamanı ,
ağaçların yapraklı olduğu devrede 100 sürgünde 15 bulaşık görüldüğü zamandır.
Kirazda Kiraz sineği: Bölgelere göre değişmekle birlikte nisan-mayıs aylarında "görsel sarı
yapışkan tuzak +amonyak kapsülü" 2 adet/dekar olacak şekilde kiraz bahçelerine ağaçların
güneydoğu yönüne asılır. Ilaçlama tuzaklarda ilk ergin görüldükten sonra en geç bir hafta
içinde yapılır. Genellikle bir ilaçlama yeterli olmaktadır. Ancak, birinci ilaçlamadan sonra,
tuzaklardaki sinek yakalanmaları devam ediyorsa, ilacın etki süresi ve hasat tarihi dikkate
alınarak ikinci ilaçlama yapılabilir.

DiRENÇ iLE iLGili BiLGi:
SUHULET®10 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup UN olarak
sınıflan-dırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin
tekrarlayan uygu-Iamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini
geciktirmek için SUHULET®10 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam
uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı
etki mekanizmasına sahip (Grup UN) aynı ilaç yerine zararlıya karşı ruhsat almış diğer bitki
koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
KARıŞABiliRliK DURUMU
Bordo Bulamacı hariç ,diğer insektisit, akarisit ve fungisit ve yaprak gübreleriyle
karıştırılarak kullanılabilir.

KORUMA KLOR ALKALi SANAVi VE TicARET A.Ş.

SUHULET® 10 EC
ORGANiK iNSEKTisiT-AKARisiT
( Böcek ve kırmızı örümcek iıacı)
EmU1siyon Konsantre (EC)
Etkili madde :Lilrede lOgram Azadirachlin içerir.
{ Dimelhyl (3S,3aR,4S,5S,5aR,5a1R,7aS,8R, LOS,1oasj-a-acetoxy-s.aa,
4,5,5a,5a1,7a,8,9,10-decahydro-3,5-dihydroxy-4-\(1S,3S,7S,8R,9S,11R)-7-
hydroxy-9-melhyl-2,4,10-lrioxalelracyclo[6.3.1 .03

.. 09.11]dodec-5-en-ll-yl}-4-
melhyl-l O[(E)-2-melhylbut-2-enoyloxy]-1H,7H-naphlho[1 ,8a,8-bc:4,4a-cl
difuran-3,7a-dicarbox Iate

GRUBU UN INSEKTISIT
NCE ETIKETI OKUYUNUZ.EVDE KULlANMAYINIZ.ÇQCU.KlARDAN,

GIDA VE HAYVAN YEMLERiNDEN UZAK TUTUNUZ.BITKI KORUMA
ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE i VEYA ZERRELERiNi SOLUMAYINIZ.MASKE,
KORUYUCU ELBiSE, ElDlvEN, GÖZlÜK KUllANINIZ.BITKI KORUMA
ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI sıRASıNDA Hiç BiR ŞEY YEMEYiNiZ,
iÇMEYiNiZ,SiGARA KUllANMAYINIZ.DERi VE GÖZ ilE TEMASıNDAN
KAÇININIZ.BiTKI KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMıŞ SAHAYA ilAÇlAMA
BITENE KADAR iNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.iNSAN VE ÇEVRE
SA~lI~1 ÜZERINE RIsKLERi ÖNLEMEK IçiN KUllANIM TAıiMATINA
UYUNUZ.
TAVSIYE EDilEN ÜRÜNLERIN DıŞıNDA KUllANILMASI KESINliKLE
YASAKTıR.
KULLANilAN BiTKI KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE
BIRINE KADAR TEMIZ SU KOYARAK iyiCE ÇAlKAlAYINIZ.
ÇALKALAMA SUYUNU ILAÇlAMA TANKINA BOŞAlTINIZ.BU IŞLEMI
ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

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.
FiRMA BEYANı:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini
garanti ederler. imalatçılar ilaçlarının natan depolanması veya hatalı
tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak
zarar için sorumluluk kabul etmezler.
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KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DiKKAT EDiLECEK
HUSUSLAR:

• Göz koruyucusu kullanınız. Sentetik eldiven giyiniz.
• ilaçlama sırasında mümkün olduğunca ilaç ile temastan

kaçınınız.
ilacı kendi ambalajında,ağzı kapalı olarak saklayınız.

• Havuzları,nehirleri ve su yollarını ilaçla ve boş ambalajla
kirletmeyiniz.

• Boş ilaç ambalajlarını atık tasfiyesinin tehlike
oluşturmayacağı bir yerde, yakma yoluyla veya başka bir
uygun yöntemle imha ediniz.
Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında fitotoksik
değildir.

ÜRETici FiRMA:
AGRI LIFE
Plot 154 /A5 , SVCIE,IDA Bollaram 502325,
Medak District, Andhra Pradesh, HINDiSTAN
RUHSAT SAHiBi VE PAZARLAYıCı FiRMA:
KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE Tic. A.Ş.
Deniz Mah.Petrol Ofisi Cad.No: 43
41900- Derince/
Tel:OO 90 (262)239 22 70 (2 hat)
Fax:OO 90 (262)229 33 24
®= KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TIC AŞ. 'nin tescilli
markasıdır.


