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Firınanız adına imal nılısatı bulunan DENSKA 050 EC (50 g/l Deltaıııethriıı) isimli bitki koruma
ürününün etiketine Armutta Arnıut psillidi tavsiyesi eklenmiş olup, onaylanan etiket örneği yazııııız ekinde
gönderilmektedir.
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Imal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yılolarak)
Son kullanma tarihi : ( .: " ..)
Şarj No (Damga ile)
Ruhsat Tarih ve No: 09.10.2012 & 8866

KULLANlLACAGI BITKI VE ZARARlı ORGANIZMALAR

SON
UYGULAMA ILE

BITKIADI ZARARLı UYGULAMA DOZU HASAT
ORGANIZMA ADI ARASıNDAKi

SÜRE

KURU I.~~R VE Testereli böcek 30 mil 100 m2 49 gün
KURU UZUM (Oryzaephilus (Boş ambar yüzeyi)
AMBARLARı surinamensis)

ELMA Elma içkurdu 7.50 mil 100 L. su 3 gün
(Cydia pomonella)

TUTUN Tütün tripsi 30 ml/da 14 gün
(Thrips tabaci)
Zeytin sineği 12.5 ml/100 L. su 21 gün
(Bactrocera oleae)

ZEYTIN Zeytin güvesi 15 ml/100 L su 21 gün
(Prays oleae) (Çiçek nesli ve

Mevve nesli)
KIRAZ Kiraz sineği 15 ml/100 L su 3 gün

(Rhagoletis cerasi) (Eroin)
ARMUT Armut psillidi 25

/
1/100 l,sF ) 3 gün

(Cacopsylla pyri) AlılYI
BITKI KORUMA lJRUNUNUN UYGULAMA ~RLANr.fAsı:
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 uygulama 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:
Ilaçlamanın 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.

KORUMA KLOR ALKAli SAN. VE Tic. A.Ş

DE~O~AN~:A2~~SC ~
i 3A i Insektisit (Böcek hacı)

)

i Grubu
50 g/l Deltamethrin

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bıtkı koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bır şey
yemeyiniz, Içmeyinız, sigara kullanmayınız.
Bıtkı koruma ürünü uygulanmış sahaya Ilaç bıtkı üzerınde
kuruduktan sonra girilmesinde bır sakınca yoktur.
Insan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye
edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

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.

Net Miktarı (kg veya l) :
Azami perakende "satış flyatı."

i içiNDEKILER Deltamethrin

UYARı KELiMESi: DiKKAT

ZARARlıLIK iFADELERI
H410 Sucu i ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM IFADELERi
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldivenl koruyucu kıyafeU göz koruyucul
yüz koruyucu kullanın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 lçeriğil kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf
edin.
EUH401 Insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri
önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

ZEHIRLENME BELIRTILERI:
KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DiKKAT
EDiLECEK HUSUSLAR:

Mukozayı tahriş eder. Hapşırma ciltte yanma yapabilir. Ayrıca bulantı. •
kusma ve baş ağrısına sebep olabilir.

Çiçeklenme döneminde

ILK YARDIM ÖNLEMLERI:
Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes
alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat •
veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya •
kalıcı ise tıbbi yardım alın.
Yutma Ağzı suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi
tavsiye/müdahale alınız. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe •
kusturrnaya çalışmayın. •
Cılt teması Su ile yıkayın.
Göz teması Su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi
yardım alın.

ANTIDOTU VE TEDAviSi:
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Arılara zehirlidir.
kullanmayınız.
Balıklara zehirlidir, su kaynaklarına, göllere,
akarsulara bulaştırmayınız.
Bekleme süresine uyunuz.
Ürünü kendi ambalajında, kapalı olarak, yem ve
gıda maddelerinden uzakta, kilitli, iyi havalanan,
güneş ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz.
Tavsiyelere uygun kullanıldığında fıtotoksik değildir.
Boş ambalajları başka bir gaye için kullanmayımz ve
usulüne uygun imha ediniz.



BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLI:
Tütünde tOton gOvesi ve tatlı kurda karşı: Boş depolarda, ambar temizliği yapıldıktan sonra
yapılmalıdır. 100 m2 için gerekli olan su miktarı hesaplanmaııdır. Uygulamadan önce pencereler,
kapılar ve havalandırmasistemleri kapanmalıdır. m2 üzerinden tavsiye edilen ürün miktarını,hiç kuru
yer kalmayacakşekilde bütün yüzeylere uygulanmalıdır.

Kuru Meyve Zararlılanna Karşı:
Boş Ambar Uygulaması: Gerekli kültürel önlemler alındıktan ve ambar kireçle badana edildikten
sonra yapılır.
FOmlgasyon: Depolama öncesi dönemde bulaşma almış olan ürünlere depolamanın başında
yapılır.
Dolu ambar Uygulaması: Depolama süresinde bulaşma görüldüğü taktirde uygulanır.Bu Uygulama
ostikolu tuzaklarda 3-4 açık tuzaklarında 10-15 ergin böcek görüldüğünde yapılır.

Elma lçkurduna karşı: yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre
yönlendirilmelidir. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları
ilaçlı bulundurarakyumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Zeytin gOvesine karşı: zararlının çiçek dölünde uygulama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az
olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde % LO 'dan fazla zarar görüldüğünde,
çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir uygulama yapılır.
Tercihen sadece meyve dölüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek
büyüklüğündekimeyvelerin% 10'nundacanlı "yumurta+larva" olduğunda uygulamayapılır.

Zeytin slneğlne karşı: Ergin çıkış zamanları iklim, toprak karakteri, çeşit v.b. etkenlere bağlı olarak
değişiklik göstermektedir. Bölge farklılıkları dikkate alınarak, meyvelerin yumurta koymaolgunluğuna
geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan Zeytin sineği ergin
sayısında artış görülmesi halinde ilaçlamaya geçilmelidir. Bu nedenle tuzakların haziran ayının ilk
yarısından itibaren asurnası gerekmektedir. Ergin artışlarının belirlenmesi amacıyla, içinde %2
diamonyum fosfat eriyiği olan McPhail tuzaklar ile feromonlu sarı yapışkan tuzaklar kullanılır.Vuruk
sayımları haftada 1-2 defa, ağaçların güney-doğu kısımlarındaki parlak, yağlanmaya başlamış,en az
1000'er meyvede yapılarak, vuruk yüzdesi belirlenir. Yapılan sayımlar sonucunda, salamuralık
çeşitlerde %1 vuruk, yağlık çeşitlerde ise %6-8 vuruk saptandığında, yer aletleri ile zehirli yem kısmi
dal ilaçlamasıveya kaplama uygulama yapılmalıdır.

Kıraz Slneğlne karşı, görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10gün içinde
uygulamanınyapılmasıgerekir.

Armut Pslllidine karşı Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp, ikinci ve
üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15' den fazlasında bulaşma
görüldüğünde ilaçlama yapılır.

DIRENÇ ILE ILGILI BILGI:
DENSKA 050 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak sınıflandırılmış
bir insektisiltir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,
direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için DENSKA 050
SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın
tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici ) bitki
koruma ürünlerinin kullanılmasınaözen gösteriniz.

KARıŞABILIRLIK DURUMU:
Normal şartlarda insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir.
Ambar uygulamasındakullanılacağızaman tek başına kullanılması önerilir.

)
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KABUL EDiLMisTİR.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orjirıal 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, PetrolOfisi Caddesi No:43
Derince/KOCAELI
Tel: (O 262 )2392270 (2 HAT)
Fax:(O 262) 229 33 24

®= KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TIC AŞ. 'nin tescilli markasıdır.


