ARROGANT 50 EC
EMÜLSİYON KONSANTRE (SC)

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsatname Tarih ve No. :

Grubu

10A

Akarisit
(Kırmızı Örümcek İlacı)

50 g/l Hexythiazox

Azami perakende satış fiyatı (KDV’li) :
Net miktarı : 250 ML
İÇİNDEKİLER:

Hexythiazox

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:
Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu
ve Dönemi

Son Uygulama ile
Hasat Arası Süre

Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus)

100 ml / da
(yumurta, larva, nimf)

-

İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)

75 ml / da
(larva, nimf)

-

Patlıcan

İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)

50 ml / 100 lt su
(yumurta, larva, nimf)

1 gün

Elma

Avrupa kırmızı örümceği (Panonychus ulmi)

50 ml / 100 lt su
(yumurta, larva, nimf)

7 gün

İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)

50 ml / 100 lt su
(yumurta, larva, nimf)

7 gün

Pamuk

Bağ *

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Gerekli ilaç miktarı önce bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır. İlaçlama aleti yarısına
kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı dökülerek ilave edilir.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Pamukta kırmızı örümcek: Tarla kenarı ve içinde yapılan kontrollerde Akdeniz bölgesinde 5
birey/yaprak, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10 birey/yaprak yoğunluğuna
ulaşıldığında kaplama ilaçlama yapılır.
Bağda kırmızı örümcek: Yapılan sayımlarda 5-8 adet canlı birey/yaprak olduğunda ilaçlama
yapılır.
Elmada kırmızı örümcek: Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta yapılan sayımlarda 8-10 adet
canlı birey/yaprak olduğunda ilaçlama yapılır.
Patlıcanda kırmızı örümcek: Rastgele seçilen bölgelerde bitkinin alt ve orta yapraklarında
dekar başına 10 yaprakta sayım yapılır. Yaprak başına en az 5 canlı birey bulunduğunda
ilaçlama yapılır.

ZARARLILIK İŞARETİ:

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ
EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ,
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 7 GÜN İNSAN VE HAYVAN
SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ
ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE
YASAKTIR
KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4’ÜNE KADAR TEMİZ SU
KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ.
BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADESİ:

H332 Solunması hâlinde zararlıdır.
ÖNLEM İFADESİ:

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini
solumaktan kaçının.
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz
koruyucu kullanın.
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış
ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması
için rahat bir pozisyonda tutun.
P307+P311 Maruz kalınma hâlinde: ZEHİR MERKEZİNİ veya
doktoru/hekimi arayın.
P501 İçeriği/kabı bertaraf edin.
EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek
için, kullanma talimatlarına uyun.

ARROGANT 50 EC
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Grubu
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Akarisit
(Kırmızı Örümcek İlacı)

50 g/l Hexythiazox

UYGULAMA ŞEKLİ:
Her türlü püskürtücü ile havadan ve yerden uygulanabilir. Tarla pülverizatörleri ile ilaçlama
yapılırken yaprak altlarının da ilaçlanabilmesi için sıra arası memelerin takılması ve kaplama
ilaçlama yapılması tavsiye edilir. Meyve ağaçlarında genellikle çiçek taç yapraklarının tamamen
dökülmesinden sonra 1. İlaçlama yapılmalı, yoğunluk olduğu taktirde tekrarlanmalıdır.
Erginlerde etkisi düşük olduğundan ergin popülasyonu çoğalmadan ilaçlamaya başlanmalıdır.
Eğer ergin popülasyonu fazla ise erginlere etkili bir kontakt akarisit ile karıştırılarak
uygulanması tavsiye edilir. Kırmızı örümceklerin direnç kazanmalarını önlemek için
ARROGANT 50 EC ile yılda iki defadan fazla ilaçlama yapmayınız. Klasik akarlara direnç
kazanmış akarlara da etkilidir. Yağmur ile yıkanmaya dayanıklıdır. Etkisi 50-60 gün sürer.
Kırmızı örümceklerin larva ve nimfleri ilaçla temas ettiklerinde veya ilaçlanmış bitki
yapraklarına dokunduklarında ölürler. Eğer Arrogant 50 EC doğrudan yumurtaların üzerine
püskürtülürse yumurtalar açılmaz. İlaçlanmış yaprağa bırakılan yumurtalar da açılmaz. Eğer
erginler ilaçla temas etmişlerse, bıraktıkları yumurtalar açılmaz.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Karakteristik bir zehirlenme belirtisi görülmez.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:
ARROGANT 50 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 10A olarak
sınıflandırılmış bir akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini
tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini
geciktirmek için ARROGANT 50 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam
uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki
mekanizmasına sahip (Grup 10A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen
gösteriniz.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:
Göz: Temas halinde 15–20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.
Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15–20 dakika
bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.
Yutma: Yutulması halinde 1 bardak suya 1 çorba kaşığı tuz katılarak hazırlanan
tuzlu su içirilmek ya da parmakla boğazının gerisine bastırılmak suretiyle
hastayı kusturun. Tıbbi yardım sağlayın.
Soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Kuvvetli alkali ilaçlar hariç yaygın akarisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak
kullanılabilir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR:

-Temas ve mide yolu ile etkilidir
-Arılara, kuşlara ve balıklara az zehirlidir
-Faydalı böcekleri etkilemez
-Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
-İlacı serin, kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz.
-İlacı kendi ambalajında ağzı kapalı olarak saklayınız.
-boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız,
usulüne uygun olarak imha ediniz.
DEPOLAMA DURUMU:

İlaç orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak, serin ve kuru
şartlarda muhafaza edildiğinde imal tarihinden itibaren 2 yıl süre
ile kullanılır.

ANTİDOTU:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının
kalitesini garanti ederler. Firma ilacın yanlış kullanımından ve
ilacın uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden doğacak
zararlardan sorumluluk kabul etmez.
İMALATÇI FİRMA:

Jadesheen Chemical Co., Ltd.,
901, NO. 299, Tongdu road, Jiangyin (214400), P.R.Çin
FABRİKA ADRESİ:

Zhejiang Well-done Chemical Co., Ltd.,
Zhejiang Hangzhou Yuhang Tangqi Mountain Chao
RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adalet Mah. Manas Blv. No:39 Folkart Towers B Kule Kat.31
D:3107AF Bayraklı-İzmir- Türkiye
Tel: 02323909205 Fax: 02323909101

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

