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KULLANILACAGI BiTKi VE ZARARlı ORGANiZMALAR

Son Uygulama

Bitki Adı Zararlı Organizma Uygulama Dozu Ile Hasat
Adı Ve Dönemi Arasındaki

Süre
DOMATES Pamuk yaprakkurdu 60 ml/da (larva) 3 gün(Sera) iSoocootere /ittora/is)

BIBER (Sera) Pamuk yaprakkurdu 40 ml/da (larva) 3 gün
(Spodoplera /ittora/is)

HIYAR (Sera) Pamuk yaprakkurdu 40 ml/da (larva) 3 gün
(SDodoDlera /ittora/is)

PAMUK Pamuk yaprakkurdu 40 ml/da (larva) 42 gün(SOOdoDlera /ittora/is)

SOYA Pamuk Yaprakkurdu 30 ml/da (larva) 42 gün
---- (Spodoplera /illora/is)

BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZıRLANMASı:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile
karıştırılmalıdır. Ilaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.
Makinenin 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.

KALiBRASYON:
Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda
iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı
ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya rüzgarlı hava
koşullarında yapılmalıdır.

iLAÇLAMA MAKiNASıNıN TEMiZLiGi:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu
güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve
püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama
işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su
kaynaklarına boşaltmayınız.
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KORUMA KLOR ALKALi SAN.Tic.A.Ş.

MODERATO® 100 SC
SUSPANSiYON KONSANTRE(SC)

i GRUBU i 15 i iNSEKTisiT (BÖCEK iLACI) i
100 g/l Novaluron

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız. Çocuklardan gıda ve hayvan yemlerinden
uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün buhar ve i veya zerrelerini solumayınız.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey
yemeyiniz, içmeyiniz,
Sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya ilaçlamadan sonra 7 gün
süre ile insan ve hayvan sokmayınız.
insan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım
talimatına uyunuz.

TAVSiYE EDILEN ÜRÜNLERIN DıŞıNDA KULLANILMASI
KESINLIKLE YASAKTıR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar
temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama
tankına boşaltınız.
Bu Işlemi üç kez tekrarlayınız.
ZEHiRLENME BELiRTisi: _L. 'iİ
6~ ~i"""~ J.e.HnH\eti ~~ r=,
iLi\. T ARDıM ONLEML~t(I:

Net miktar:
Azami Perakende satış fiyatı (KDV dahil):

içiNDEKiLER: Novaluron

ZARARlıLIK iŞARETLERi:

UYARı KELIMESi: TEHLiKE

ZARARlıLIK iFADELERi
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM iFADELERi
P273 çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven! koruyucu kıyafeıt göz koruyucu!
yüz koruyucu kullanın.
P305+P351+P338 GÖZ ILE TEMASı HALINDE: Su ile
birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması
kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 lçeriğil kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf
edin.
EUH401 Insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri
önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Genel bilgi Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu .
Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin. KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DIKKAT EDILECEK
Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes HUSUSLAR
alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya • Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sulara
kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kalıcı bulaştırmayınız.
ise tıbbi yardım alın. • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında
Yutma A~zı suyla iyice çalk~layın. Kendinizi iyi hissetmezs~niz, ~ıbbi kullanmayınız.
tavsıye!mudahale alınız. Saglık personelı tarafından belırtılmedıkçe • Ürünü ambalajında kapalı olarak çocukların
k~sturmaya çalı.şmayın. ulaşamayacağı kilit altında, serin ve kuru yerlerde
Cılt teması Su ıle yıkayın. muhafaza ediniz
Göz teması Hemen bol ..su ile yıkayın .. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt • Kullandıktan sonra boş am bala' ları usulüne uygun
lens varsa çıkarın ve gaz kapaklarını ıyıce açın. En az 15 dakıka . . . .. J
yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın. ımha edınız, başka amaçlar ıçın kullanmayınız ..
ANTiDOTU VE TEDAviSi: • Uygulama amacı ıle hazırlanan karışım bekletılmeden
Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme belirtilerine göre semptomatik kuııan~~~lıdır.. ... .. ..
tedavi ve destekleyici tedavi uygulanır. . Yutulmuş ise gastrik lavaj ve • )~Oş'sıane~~e ıçecek kutularına bıtkı koruma urunu
aktif kömür kullanınız. YKOfıttlıy i. ~

• I~~'o 6e~eri zararlı olmasından dolayı,
UZEM (ULUSAL ZEHIR DANIŞMA MERK~J: 114. ,," ra~~8R ıp~k~' • ğı beslemesinde kullanılan dut

C;J'b7 (f ~ ~~~1t~lerde kullanmayınız.
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BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKli:
Domateste, biber ve hıyar da pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde
yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4- 5 larva görüldüğünde
zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulamalar larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç
daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.
Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam
25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0,5 larva veya
25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi göriilüğünde
uygulamaya karar verilir.
Soyada pamuk yaprakkurduna karşı 3 m sıra uzunluğunda 6 larva veya yeni
açılmış 2 yumurta paketi bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir.

DiRENÇ iLE iLGILi BiLGi:
MODERATO 100 SC isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup 15
olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma
ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle
direnç gelişimini geciktinnnek için MODERATO 100 SC'nin aynı üretim sezonu
içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması
gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 15 harici ) bitki
koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

KARıŞABILIRLiK DURUMU:
Bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir.
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KORUMA KLOR ALKALi SAN.TiC.A.Ş.

MODERATO® 100 SC
SUSPANSiYON KONSANTRE{SC)

i GRUBU i 15 i iNSEKTisiT (BÖCEKiLACI) i
100 g/L Novaluran

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

FIRMA BEYANı:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar
ürünlerin kalitesini garanti ederler. ımalatçılar ürünlerinin
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 41900-Derincekocaeli
Tel: (0262)239 22 70 (2 hat)
Faks :(0262)229 33 24
®= KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TIC AŞ. 'nin ticari
markasıdır.
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