
UYARıKEıiMESi TEHliKE
Zararlılık Ifadeleri

ÖNCEETiKETi OKUYUNUZ.EVDEKUllANMAYıNIZ. H302Yutulmasıhalindezararlıdır.
ÇOCUKLARDAN,GIDA VE HAYVANYEMLERiNDENUZAK TUTUNUZ. H317Alerjik cilt reaksiyonlarınayolaçar.
BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VENEYA ZERRELERiNi H351Kansereyol açma şüphesivar.
SOlUMAYINIZ. H361fdÜremeyezararverme şüphesi var. Doğmamışçocukta
BiTKi KO~UMA ÜR9t:ıÜNqN UYGULANMASIsıRASıNDA Hiç BiR ŞEY hasarayol açma şüphesi var.
YEMEYINIZ,ıÇMEYINIZ,SIGARA KUllANMAYıNIZ. DERi VE GÖZ ilE H410Suculortamdauzunsüre kalıcı,çok toksiketki.
TEMASıNDAN.. KA<t.INI~IZ. .BiTKi KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMıŞ Önlem ifadeleri
SAHAYA 1 GUN SUREILE INSANVE HAYVANSOKMAYINIZ. P273çevreye verilmesindenkaçının.
iNSAN VE ÇEYRE SAGlIGI ÜZERINE RIsKLERi ÖNLEMEK içiN P280KoruyucueldivenlkoruyucukıyafeUgöz koruyucu!yüz
KUllANIM TALIMATINAUYUNUZ. koruyucukullanın.
TAVSIYE EDilEN ÜRÜNLERINDıŞıNDA KUllANilMASI KESiNıiKLE P301+P312YUTUlDUGUNDA Kendiniziiyi hissetmiyorsanız,
YASAKTıR. ULUSALZEHiR DANIŞMAMERKEZiNiN114NOLU
KUllANilAN BiTKi KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE TELEFONUNUveyadoktoru!hekimiarayın.
BiRINE KADAR TEMIZ SU KOYARAK iYiCE ÇAlKAlAYINIZ. P308+P313MaruzkalınmaveyaetkileşmehalindeiSE: Tıbbi
ÇALKALAMA SUYUNUilAÇlAMA TANKINA BOŞALTıNIZ.BU iŞLEMi yardımıbakımalın.
UÇ KEZ TEKRARLAYINIZ. P333+P313Ciltte tahrişveya kaşıntısöz konusuise:Tıbbi yardımı
ilK YARDIMTEDBiRLERi: müdahalealın.
Genel bilgi: Rahatsızlığındevam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu P405Kilit altındasaklayın.
GüvenlikBilgi Formunusağlıkpersonelinegösterin. P501içeriği! kabıulusalyönetmelikleregöre bertarafedin.
Soluma: Maruzkalan kişiyi temizhavayaçıkarınve rahatnefes alabileceği EUH401insansağlığınave çevreyeyönelikriskleriönlemekiçin,
bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi kullanmatalimatlarınauyun.
giysininsıkı bölümlerinigevşetin.Belirtilerciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım KUllANıRKEN VE DEPOLARKENDiKKAT EDilECEK
alın. HUSUSLAR:
Yutma: Ağzı suyla iyiceçalkalayın.Birkaçbardaksu veyasüt içirin. Kusma • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza
tehlikeli olabileceğinden dolayı, kazazede kendini rahatsız hissederse ediniz.
kusmayıdurdurun. Bilinci kapalıolan kişiye asla ağızdanbir şey vermeyin. • Boşalanambalajlarıbaşkaamaçiçin kesinliklekullanmayınız.
Bilinciyerindeolmayankişiyi ilk yardımpozisyonundayan tarafınayatırınve Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü
solunumun gerçekleşebilmesinisağlayın.Kazazedeyigözlem altında tutun. koymayınız.
Belirtilerciddi veyakalıcıise tıbbiyardımalın. Arılarazehirlidir.
Cilt teması: Maddenin hemen cildin üzerinden alınması önemlidir. Çiçeklenmezamanıkullanmayınız.

BiTKi KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKıi : Gelişmekte olan herhangi bir hassasiyetbelirtisi durumunda,daha fazla· Balıklariçinzehirtidir,
F d k k d maruziyetten kaçınılmalıdır. Kirliliği sabun ve suyla veya bilinen cilt • Yeraltıve yerüstüsularınabulaştırmaktankaçınınız.

ın i ur una karşı, 10 ocakta 2'den fazla ergin saptandığında meyveler yaklaşık temizleyicibir maddeile temizleyin.Yıkamanınardındanbelirtilerciddi veya
mercimek b.üyükıüğündeyken bir uygulama yapılmalıdır. kalıcıise tıbbi yardımalın.
Fındık Yeşıl Kokarcasına ..karşı, bahçe büyüklüğüne göre 10-30 arasında ocak seçilir. Bir Göz.teması: Kontaktlensvarsaçıkarınve gözkapaklarını
bez uzerıne sılkelenerek duşen ergınler sayılır. 10 ocakta bir veya daha çok kışlamış ergin ANTIDOTU VE TEDAVi içiN GEREKLIBilGilER:
bulunan bahçelerde uygulama yapılır. Nimflerin saptandığı bahçelerde ise Temmuz ayının ANTiDOTU:Belli bir antidotuyoktur. Belirtileregöretedaviuygulanır.
ılk yarısında, ocak başına ortalama 1 nimf bulunduğunda uygulama uygulanmalıdır. ".
Şeftali yaprakbitine karşı, çiçek tomurcuklarının belirmesinden sonra 50a~~ıc'-'''''-UZEM (ULUSAL~EHiR DANIŞMAMERKEZi)TEL: 114
bulaşık ise .uygulama.~apılmalıdır.. ... /.f7':..~--*T."":'" SADECEZEHIRlENME DURUMUNDAARAYıNIZ.
Elma yeşılyaprakbıtıne karşı, vejetasyon suresı boyunca 100 sürAürı;pen\.15'in e\,.,·
bulaşıklık varsa uYf~aT~fesaP2ItlWldlr. f! -~.. .~

TARIM VE ORMAN BAKANLI~I ~; .
ve KONTROLG~'E~ MÜDÜRLÜGÜ ~.'

KABULEDlLMJŞTIR. '\ ~
v. ''-N•....~.

imal Tarihi
Son kullanma tarihi
Şarj No: (Damga ile)
Ruhsat tarih ve rıo'su

KULlANILACAGI BiTKi VE ZARARlı ORGANiZMALAR

SON
BiTKi ADI ZARARlı ORGANiZMA UYGULAMA UYGULAMA

ADI DOZU ilE HASAT
ARASıNDAKi

SÜRE(PHII
Fındık Kokarcası 30 mil da nimf-

FINDIK
(Palomena prasinal erein 21 gün
Fındık kurdu (Curcu/io
nucumı 25 ml/da ergin

ŞEFTALi Şeftali yaprakbiti 30 ml/100 L. su 14 gün(Myzus persiceeı
ELMA Elma yeşil yaprakbiti 25ml/100 L. su

(Aphis pomi; 14 gün

ZEYTiN Zeytin sineği 25 ml/100 L. su
(Bactrocera o/eael larva 14 gün
Zeytin güvesi 30 ml/100 L. su
(Pravs oleae) larva

KAVUN Kavun sineği 75 ml/100 L. su
(Myioparda/is parda/inal erqin 3 gün

BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZıRLANMASı:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile
karıştırılmalıdır. Uygulama 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 az rüzgarlı hava koşullarında
yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKiNESiNiN TEMiZıiGi:
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.

Net Miktarı (kg veya lt)
Azami perakende satış fiyatı:

içiNDEKilER Thiacloprid,AlkamulsV0/2003,
Deltamethrin

KORUMA KLOR ALKALi SAN. VE Tic. A.Ş

DARK ANGEL ®OD 170
TEHıiKE özeujöı ! iŞARETi:

Yağ bazlı süspansiyon(OD)

GRUBU insektisit(Böcek llacı]4A 3A

150 gll Thiacloprid + 20 gll Deltamethrin



Zeytin sinegıne karşı, meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde
meyvelerde vuruk sayımları yapılarak sofralık çeşitlerde % 1, yağlık çeşitlerde % 6-8 vuruk
saptandığında uygulama yapılır.
Zeytin güvesi yılda üç döl verir. Çiçek dölüne karşı çiçek salkımlarında % 10 ve üzeri
zararlanmalarda, meyve dölüne karşı meyvelerde % 10 ve üzeri zararlanmalarda
uygulamaya başlanmalıdır.
Kavun sineğine karşı, bir önceki yıl kavun sineği zararı görülmüş alanlardaki kavunlar
fındık büyüklüğünü aldıklarında 1. uygulama, bundan 15 gün sonra 2. uygulama
yapılmalıdır. Yetiştirme döneminin çok uzun olduğu yörelerde 3. uygulama gerekebilir.

DiRENÇ iLE iLGiLi BiLGi:
DARK ANGEL 00 170 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4A ve 3A
olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma
ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç
gelişimini geciktirmek için DARK ANGEL 00 170'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen
toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise,
farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4A ve 3A harici) bitki koruma ürünlerinin
kullanılmasına özen gösteriniz. Etki şekli farklı iki aktif maddeden oluştuğundan direnç
kazanma riski düşüktür. Bununla birlikte bir sezonda bir zararlı etmene karşı iki defadan
fazla kullanılmaması uygun olur.
KARıŞABiliRliK DURUMU:
Başka bir ürünle karışım yapılmasına gerek yoktur. Ancak yaprak gübresi veya başka bir
ürünle karıştırılmak istenirse bir ön karışım testi yapılmalıdır.

KORUMA KLOR ALKALi SAN. VE Tic. A.Ş

DARK ANGEL®OD 170
Yağ bazlı süspansiyon(OD)

GRUBU insektisit(Böcek llacı)

150 gll Thiacloprid + 20 911 Deltamethrin

Q
-rj.

1 5 A;sllS 2019
TARIM VE ORMAN BAKANL1GI

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜGÜ
KABULEDİlMİŞTiR.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile
ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü
(tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.
FIRMA BEYANı:
Orijinal ambalajlarında salılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin
kalitesini garanti ederler. imalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması
veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde
vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.
RUHSAT SAHiBi, iMALATÇISI
KORUMA KLOR ALKAli SAN. VE TiC. AŞ.
DENiz MAH. PETROL OFiSi CAD. No43,
41900-Derince/KOCAELi
Tel: (0262)2392270 (2 hat)
Fax:(0262)229 33 24
®= KORUMA KLOR ALKAli SAN. VE TIC AŞ.'nin tescilli
markasıdır.


