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KULLANILACıĞr nirri vn ZARARLI Oncaxizııııan

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu

Hıyar
(Sera)

kırmızıörümcekler
(Tetranyc hus cinna b ar inus)
(fetranychus urticae)

800 ml i l00 L su

Armut Armut psillidi
(Cacopsvlla pvri)

l500 ml i l00 L su

Şeftali Dut kabuklubiti
( p s e udau l ac aso is pe ntas o na )

3000 ml / l00 L su

sirri ronuMA üRüNüNüN uyçuı,ıMAyA HAzıRLANMAsı:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir
miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile
doldurulur. Makinenin karıştıncısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave
edilir. Karışhrmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama
tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı
gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:Uygulama öncesi uygulama makinasının kalibrasyonu
yapılmalıdır.Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana
verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır.lJygulamalar günün serin saatlerinde
ruzgarsız veya az rijzgarlı hava koşullarında yapilmalıdır.

İl-aÇlalul MAKINASININ TEMİZLİĞİ: Uygulaınanın tanıamlaıımasından
hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız.
Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini
çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su
kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama su}.unu ve atıkları su kaynaklarına
boşaltmayınız.

d["l*,r,ııKimya
SPEEI)
YAZLIKYAĞ (-)

GRUBU l EKTİSiT/AKA
İlacı4furmızı6rümcek

800 g/1 Parafinik Yağ

Öncç etiketi okuyunuz
Evde kullanmayıın-ız,,

Çocuk|ardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak
tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç
bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.Sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan
ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağIığı üzerine riskleri önlemek için,
tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edi|en dozda
kullanınız.,tAVsİYE EDiLBN ünijNıpniN DlŞıNDA
KULLANILIUASI KESiNLiKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine l/4'üne
kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama
suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer
tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELiRTİLERİ:
Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ ruZEM )
TEL: l14

Net Miktarı :

Brüt Ağırlığı :

Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :

içiNunxiıın
Parafinik Yağ

ZARARLILIK İşınnruni :

Zar art.ı olar ak sınıfl andırrlmamı ştıı.

UYARI KELİMESİ İ YOK.

ZARARLII.IK İrınnınRİ
sınıfl andırılmanııştır.

öışı,nıı irınnınni
P50l İçeriği/ kabı u|usal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH4OI İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri
önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN
DiKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
-Balıklara zehirlidir, yer a]tı ve yer üstü sularına
bulaştırmayınız.
-SPEED'in 5 oC altında ve 32 oC üstündeki sıcaklıklarda
uygulanması tavsiye edilmez. Isı kontrolü gölgede
yapılmalıdır.
-İlaçlama yapılacak bahçenin sulanmış olması tavsiye
edilir.
-Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz.
-Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza
ediniz.
-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle
kullanmayınız.
-Doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan koruyunuz.

0 6 itso 2020

TARİıi 1'İ 0RMAiı BAKA}iuGI

GıDA ve KONTROL GINEI MÜDüRıÜĞü
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BiTKi KoRuMA üRüNüNüx ruı,ıııııvıa şnrıi:
Hıyarda kırmızıörümceklere karşı yaprak başına ortalama 3-5 adet canlı
kırmızıörümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıd ır.

Armutta armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların
hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye
başladığı , sürgünlerin o/ol5 den fazlasında bulaşma görülmeye başladığı ,tatlımsı
madde akıntısının başIamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda
bir uygulama yeterli olabilir.

Şeftalide Dut kabuklubitine karşı uygulamalar 1. ve 2. döllere karşı uygulanır.
İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak
yapılır. Ancak ikinci dolde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması
göz önünde bulundurulmalıdır.

DİRENÇLE iı,B iıcİı,i riıcİ : SPEED adlı bitki koruma üriinü, etki
mekanizmasına göre sınıflandırılmamış bir insektisit/akarisittir. Aynı etki
mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekarlayan uygulamalan,direnç
gelişimini teşvik etmektedir.Bu nedenle,direnç gelişimini geçiktirmek için
SPEED'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını
aşmayınız.Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise,farklı etki
mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABILIRLIK DURUMU ı
SPEED Captan ve Folpet aklif maddeleri içeren ilaçlar ile karışmaz. Şayet söz
konusu bitki koruma ürünleri bitkiye uygulanmış ise SPEED uygulaması için 20
gün beklemek gerekınektedir. SPEED tek başına kullanılmalıdır.
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SPEEI)
yAZLLKYAĞ (-)

GRUBU l _ | insnxrİsİrıax.l
Böcek İlacı/kırmızıörümcek İlacı

800 g/l Parafinik Yağ

iırylRoıivı öNıBıuı,nni :

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde,
derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).
Soluma:Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın.
Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rüatsızlığn
devamı halinde, doktora başvurun.
Yutma: Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir
kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi
hemen maruz kalma bölgesinden başka bir yere götürün.
Ağzı ve bumu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın
devamı halinde, doktora başvurun.
Ciltle Temas:Kirlenmiş giysileri çıkann. Cildi bol su ve
sabunla iyice yüayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi
ha]inde doktora başvurun.
Gözlerle Temas: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan
önce çıkarılmalıdırlar. Göz kapaklarını aralayarak gözleri
hemen bol suyla yıkayın.
En az |5 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan
sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora
başvurun.

ANTİDoTU VE TEDAVİSi :

Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi
uygulayınız.

ULUSAL zEHiR DANIŞMA MERKEZi (UZEM )
TEL: ıı_4 0 6 İlİsan 202b
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GIDA ve KOIiJTROİ,6[ilİt jü,İÜDÜRiÜĞÜ

IüBılt[Dİtıü{İşTİR:

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajınd4
açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel,
kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans)
sınırları dışında değişiklik olmaz.

FiRMA BEYANI:
Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma
ürününün kalitesini garanti eder. Firmamız bitki koruma
ürününün hüah depolanması, hatalı tatbiki, hatalı
karıştırılması ve önerilen tavsiyeleıe uyulmamasındaı
dolayı meydana gelebilecek zaratlzararlar ile ilgili
sorumluluk kabul etmez-

RUHSAT sAHiBi FiRMa:
PLAT|N KİMYA MÜMESSiLLiK VE DıŞ IİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt No :21126
Sarıyer iİstanbul
TEL:02|234607 77 FAX :0212 34607 78

ünnriu Tnsisi:
PLATİN KİMYA MÜMESSiLLiK VE DIŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Szırıayi Bölgesi l.Kısım l.Cadde
No: 38 Döşemealtl/ANTALYA
Tel:0242 258 00 70 Fax,.0242 258 00 75
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