
Imal Tarihi 
Son kullanma tarihi 
$arj No: (Damga ile) 
Ruhsat tarih ve No’su

(Baski veya damga ile ay ve yil olarak) Net (kg/lt) :
Azami perakende sati§ fiyati:( )

KORUMA KLOR ALKALi SAN. TiC.A. §. IQINDEKILER [Tlubendiamide
KULLANILACAGI BilKi VE ZARARLI ORGANiZMALAR ZYRGONSON UYGULAMA ILE 

HASAT ARASINDAKi 
SURE

<$>UYGULAMA DOZU VE 
DpNEMiBilKi ADI ZARARLI ORGANiZMA ADI

SUSPANSiYON KONSANTRE (SC)
DOMATES

(SERA)
Domates guvesi (Tula 

absolute) 30 ml/100 L. su 1 gun
! GRUBU INSEKTISit(B6cek Maci)28

222 g/l Flubendiamide
Salkim guvesi (Lobesia 

botrana)
14 gunBA6 30 ml/100 L. su

ONCE ETiKETi OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
QOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERiNDEN UZAK 
TUTUNUZ.
BilKi KORUMA URUNUNUN BUHAR VE / VEYA 
ZERRELERiNi SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBiSE, ELDiVEN, GOZLUK 
KULLANINIZ ^
BilKi KORUMA URUNUNUN UYGULANMASl SIRASINDA P273 Cevreye venlmesinden kapmin.
HiQ BiR §EY YEMEYiNiZ, iQMEYiNiZ, SiGARA P391 Dokuntulen toplaym.
KULLANMAYINIZ. P501 igerigi/ kabi ulusal ybnetmeliklere gore
DERj VE GOZ iLE TEMASlNDAN KAQININIZ. bertaraf edin.

BlTKi KORUMA URUNUNUN UYGULAMA HAZIRLANMASI: 1

Tavsiye dozu uzennden hesaplanan BKU once ayri bir kapta bir miktar su ile insan ve QEVRE SAGLIGl UZERINE RISKLERI ONLEMEK fi.-go u
kangtirilmalidir. ilaglama makinesinin deposu yanya kadar su ile doldurulur. igiN KULLANIM TALiMATlNA UYUNUZ. Kin i ai^^kfn^^iSf^/^RKF^YikKA^
Makinenin karigtincisi gahgir durumdayken kangim su depoya Nave edilir. KULLANILAN BilKi KORUMA URUNU BO§ AMBALAJININ Pnii pr(=iz miqiiqi ad-

DORTTE BiRINE KADAR TEMiZ SU KOYARAK iYiCE EDILECEK HUSUSLAR.
QALKALAYINIZ. QALKALAMA SUYUNU iLAQLAMA • Arilara zehirlidir, gigeklenme ddneminde 
TANKINA BO§ALTINIZ. BU i§LEMi UQ KEZ 
TEKRARLAYINIZ.
TAVSiYE EDiLEN URUNLERiN DI§INDA KULLANILMASI 
KESiNLiKLE YASAKTIR.

Uygulama bncesinde ilaglama makinesinin kalibrasyonu yapilmalidir. ZEHiRLENME BELiRTiLERi:
Uygulamalarda iyi bir kaplama saglayacak gekilde belirli alana verilecek karigim Genel zehirlenme belirtileri gorulebilir. 
miktari ayarlanmahdir. Uygulamalar gunun serin saatlerinde ruzgarsiz veya az ILK YARDIM TEDBiRLERi: 
ruzgarli hava kogullarinda yapilmalidir.

Uyan kelimesi: DIKKAT
BlBER
(SERA)

Ye§ilkurt (Helicoverpa 
armigera) 30 ml/100 L. su 1 gun

Zararlilik Ifadeleri
H411 Sucul ortamda uzun siire kalici, toksik etki.Ye§ilkurt (Helicoverpa 

armigera)PAMUK 30 ml/da 21 gun
Onlem ifadeleri

HIYAR

______________________________________________
Ttiketim amagli bag yapragi hasadi yapilacak bag alanlarmda kullamlmaz.

Pamuk yaprakkurdu 
(Spodoptera littoralis) 30 ml/100 L. su 1 gun

Karigtirmaya devam edilerek depo suyla tamamlamr. Uygulama tamamlanmcaya 
kadar karigtirma iglemine devam edilir. Hazirlanan karigim aym gun iginde 
kullanimz. kullanmaymiz.

• Kalan ilag mahlulunu kuyu, havuz, gegme 
yalaklari ve akarsulara dokmeyiniz.

• Suda yagayan canlilara zehirlidir. Sulara 
bulagtirmaktan kagmmiz.

• Bog ilag ambalajlanm bagka bir gaye igin 
kullanmaymiz, usuliine gore imha ediniz.

KALiBRASYON:

Genel Tavsiyeler: Zehir damgma merkezini ya da doktoru
ararken ya da tibbi mudahale alaca§imz zaman iirun ambalajmi • Uygulama yapilmig tohumlan yemeyiniz, gida 
ya da etiketini yanmizda bulundurun.
Soluma durumunda: Hastayi agik havaya gikarm. Hastayi rahat 

.. . ve sicak bir yerde tutun. Soluma duzensiz veya durmugsa suni
guvenli bir gekilde bogaltimz. Depoya temiz su doldurduktan sonra kangtinciyi ve solunum yaptirm. Derhal bir doktora veya zehir damgma .. . . . \ ^ .
puskurtme sistemini gahgtirarak tiim pargalarmi yikanmasmi saglaymiz. Yikama merkezine ulagm. Normal ( serin ve kuru ) gartlarda orijinal
iglemi su kaynaklarmm yakminda yapmaymiz. Yikama suyunu ve atiklan su Deri temasi durumunda: Derhal ilacm bulagti^i giysileri gikarm. arnbalajmda agilmadan depolandidjmda 2 yil sure ile 
kaynaklarma bogaltmaymiz. Temas edenyerleribolsu ile yikaym. Deri tahrigolmugsa doktora ilag fiziksel, kimyasal ve biyolojik bzelliklerinde

hoggorii ( tolerans ) smirlan digmda bir degigiklik

iLAQLAMA MAKiNESiNiN TEMiZUGi:
Uygulamanm tamamlanmasmdan hemen sonra ilaglama makinesinin deposunu

maddesi olarak kullanmaymiz.

DEPOLAMA DURUMU:

bagvurun.
Goze temasi durumunda: Derhal gozleri, gbz kapaklari altim olmaz. 
bol su ile 15 dakika boyunca yikaym. Varsa kontakt lenslerinizi 
gikarm. Gerekiyorsa derhal tibbi yardim aim.
Yutulmasi durumunda: Derhal tibbi yardim aim ve urunun 

1 M Marl 7022 ambalajmi ya da etiketini doktora gdsterin. Hastayi kusturmaya
iVpTvi no'nvnuM.... . ZORLAMAYIN.
IAJu.'l i;. (.R.'. A BAK-LvlKiI ANliDOTU VE TEDAVi igiN GEREKLi BiLGiLER:

Cp)A veK0NTR0LGENELMflDBRLC^1 bir antidotu yoktur. Belirtilere gore tedavi uygulamr.

KABUL EDiLMiSTiR.
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Ankara Bolge MiidurU
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UZEM (ULUSAL ZEHiR DANI§MA MERKEZi)TEL: 114 
SADECE ZEHiRLENME DURUMUNDA ARAYINIZ



BiTKi KORUMA URUNUNUN KULLANMA §EKU:
Domateste (sera) Domates giivesi: Ergin giki§mi saptamak igin dikimden hemen 
sonra serada (1 tuzak/sera) e§eysel gekici feromon kullanihr. Tuzaklar haftada bir 
kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin goruldugunde uretim alanmin buyukliigiine gore en 
az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin gigek, yaprak, sap ve surgunlerinde yumurta ve 
larva aramr. 100 bitkiden 3'u bulagik ise miicadeleye kara verilir 
Bagda Salkim giivesi: Salkim giivesi ilaglama zamanlari Tahmin Uyan sistemine 
gore belirlenir. Larvisit uygulamasi igin tuzaklarda yakalanan kelebek sayisi tepe 
noktasma ulagip diigmeye baglamah, etkili sicaklik toplami 1. dblde 120 g.d., 
alacakaranhk sicakliklan List iiste 2 giin 15°C ve lizerinde olmah, bu durum ilerleyen 
giinlerde de devam etmelidir.
Etkili sicaklik toplami 2. dolde 520 g.d. 3. dblde 1047 g.d.ye ulagmali, asma fenolojisi 
1, dblde gigek tomurcugu, 2. dblde koruk, 3. dblde tatlanma baglangici dbneminde 
olmalidir. ilk larva gikigi goruldugunde ilaglamaya karar verilir. Her dblde 1 ilaglama 
yapilir.
Biberde ye§ilkurt: Kbgegenler dogrultusunda rastgele segilen 100 bitkinin gigek, 
yaprak, sap, meyve ve surgunlerinde yumurta ve larva aramr. 100 bitkiden 5'i 
bulagiksa derhal mucadeleye baglamr.
Pamukta ye§ilkurt: Taraklanma dbnemindeyken kontrollere baglamr. 50 dekarhk bir 
alan 1 birim kabul edilir ve 3 bblume ayrihr. Her bblumde 3 metrelik bitki sirasmda 
turn bitkiler kontrol edilerek yumurta ve larva sayimi yapilir. 2 larva/3 metre 
oldugunda ilaglamaya karar verilir.
Hiyarda Pamuk yaprakkurdu: Kbgegenler dogrultusunda rastgele segilen 100 
bitkide 1-2 yeni agilmig yumurta paketi veya 4-5 larva gbriildugunde mucadeleye 
baglamr. Survey aym tarlada 10-12 gun arahklarla tekrarlamr. Egigin iizerindeyse 
ilaglamalar tekrarlamr. ilaglamalar larvalar dagilmadan yapilirsa daha bagarili olur.

DiRENQ iLE iLGibi BiLGi: ZYRGON adli bitki koruma urunu, etki mekanizmasma 
gore Grup 28 olarak simflandmlmig bir insektisittir. Aym etki mekanizmasma sahip 
bitki koruma urunlerinin tekrarlayan uygulamalari direng geligimini tegvik etmektedir. 
Bu nedenle direng geligimini geciktirmek igin ZYRGON'un aym uretim sezonu 
igerisinde bnerilen toplam uygulama sayisim agmayimz. Uygulamamn tekrarlanmasi 
gerektigi durumlarda ise, farkh etki mekanizmasma sahip (Grup 28) bitki koruma 
urunlerinin kullamlmasma bzen gbsteriniz.

KARI§ABiLiRUK DURUMU: Diger bitki koruma uriinleri ile karigtirilmasi tavsiye 
edilmez. Bir karigima gerek duyulursa bn karigim testi yapilmasi bnerilir.

FiRMA BEYANI:
Orijinal ambalajlarmda satilmak kaydi ile imalatgilar 
bitki koruma urunlerinin kalitesini garanti ederler. 
imalatgilar bitki koruma urunlerinin hatah 
depolanmasi veya hatah tatbiki veya tavsiyelere 
uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar 
igin sorumluluk kabul etmezler.

KORUMA KLOR ALKALi SAN. TiC.A$.

ZYRGON
SUSPANSiYON KONSANTRE (SC)

RUHSAT SAHiBi VE URETid FiRMA:
KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TiC. A.§. 
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43 
Derince-41900 -KOCAELi 
Tel : (0262)239 22 70 (2 hat) 
Faks:(0262)229 33 24

INSEKTISIT( Bocekilaci)GRUBU 28
222 g/l Flubendiamide

Unet SAZAK 
Ankara Bolge Mudiifu

KORUMA KlpRALKALi
Sanayi ve Tiutrel AJfl
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TARIM VE ORMAN BARANUG1 
GIDA ve KONTROL GENU MUDURLUGU 

KABUL EDILMiSTiR.


