İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No. : 05.03.2018/ 11071
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
Bitki Adı

Elma

Hububat

Zararlı Organizma Adı
Elma İç Kurdu
(Cydia pomonella)
Elma ağkurdu
(Yponomeuta malinellus)
Süne
(Eurygaster spp.)
Hububat hortumlu böceği
(Pachytychius hordei)
Kımıl
(Aelia spp.)
Kalkan böcekleri
(Cassida spp.)

Şeker Pancarı Yaprak pireleri (Empoasca decipiens,
Asymmetrasca decedens.)

Mısır

Domates
Fındık
Zeytin
**Bağ
Pamuk

Kleonus
(Cleonus spp.)
Mısır kurdu
(Ostrinia nubilalis)
Mısır koçan kurdu
(Sesamia spp.)
Yeşil Kurt
(Helicoverpa armigera)
Fındık kurdu
(Curculio nucum)
Zeytin sineği
(Dacus oleae)
Bağ maymuncukları
(Otiorhynchus spp.)
Yeşilkurt *
(Helicoverpa armigera)

Uygulama Dozu
ve Dönemi
20 ml / 100 L su, Larva

Son Uygulama ile
Hasat Arası Süre

ABRADE 100 EC
EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

14 gün

15 ml / 100 L su, Larva
15 ml / da
1-3 ve 4-5 dönem yeni nesil Ergin

14 gün

15 ml / da

14 gün

45 ml / da Kışlamış ergin
2-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin

14 gün

15 - 20 ml / da

14 gün

15 - 20 ml / da

14 gün

40 - 50 ml / da

14 gün

40 ml/da,larva(Yumurta ilk tespit
edildiğinde ilaçlamaya başlanmalıdır.
15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır.)

14 gün

50 ml / da

14 gün

40 ml / da

14 gün

25 ml / 100 L su

14 gün

30 ml / 100 L su

7 gün

2000 ml / da, larva

14 gün

* Akdeniz Bölgesinde kullanılmaz.
** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır.
Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı karışır
durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır.
Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü
aynı gün içinde kullanınız.

Grubu

3A

İnsektisit
(Böcek İlacı)

100 g/l Alpacypermethrin

Net miktarı : 1 litre
Azami perakende satış fiyatı :
İÇİNDEKİLER:
Alphacypermethrin
ZARARLILIK İŞARETİ:

UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

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

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama
sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin
saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde
boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm
parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama
suyunu ve atıkları su kaynaklarına bulaştırmayınız.
Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

ZARARLILIK İBARELERİ:
H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H332 Solunması hâlinde zararlıdır.
H301 Yutulması hâlinde toksiktir.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda
hasara yol açabilir.
ÖNLEM İFADELERİ:
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz
koruyucu kullanın.
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/
malzeme kullanın.
P264 Elleçlemeden sonra ellerinizi sabun ile iyice yıkayın.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 İçeriği/kabı tehlikeli atık yönetmeliğine uygun bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için,
kullanma talimatlarına uyun.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
Elma içkurdu: Elma içkurdu’na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre
yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince
ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce
öldürmektir.
Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya
ağ örmüş 4 larva kümesi varsa ilaçlama yapılır.
Hububat-Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler
yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.
Hububat-Kımıl: 5 dekarlık tarlada ¼ m2’lik çerçevelerle en az 10 sayım yapılarak m2 de
ortalama 2 kışlamış ergin veya ortalama 10 adet ikinci-beşinci dönem nimf ya da yeni
nesil ergin bulunduğunda uygulama yapılmalıdır.
Hububat hortumlu böceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi)
uygulama yapılır.
Mısır kurdu ve Mısır koçankurdu: ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk
uygulamayı takiben 15 gün ara ile 3 uygulama yapılır.
Domates yeşilkurt: Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın
büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve
sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise uygulama
yapılır.
Fındık kurdu: Meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta
2’den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.
Zeytin sineği: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde meyvelerde vuruk
sayımı yapılarak; sofralık çeşitlerde %1, yağlık çeşitlerde % 5-8 vuruk saptandığında uygulama
yapılır.
Bağ maymuncuğu: Erken ilkbaharda zararlı ile bulaşık olduğu bilinen bağlarda bağın dört
köşesinden ve ortasından olmak üzere beş yerinden seçilen 25 asmanın 10’unda zararlı
veya zararı saptanırsa uygulama yapılması önerilir.
Pamukta yeşilkurt: Rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek
yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva
bulunduğunda uygulamaya karar verilir.
DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:
ABRADE 100 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak
sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini
tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç
gelişimini geciktirmek için ABRADE 100 EC‘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
kullanılmasına özen gösteriniz.

ABRADE 100 EC
EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)
Grubu

3A

İnsektisit
(Böcek İlacı)

100 g/l Alpacypermethrin

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
İlacın yutulması halinde vücut hareketlerinde dengesizlik, ihtilaç gibi sinirsel belirtiler
görülür. Taşıma veya uygulama sırasında fazla miktarda ilaç deriye bulaşmış ise
özellikle yüz kısmında olmak üzere deride uyuşma, yanma ve hissizlik gibi tipik geçici
belirtiler ortaya çıkabilir.
İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:
Solunum: Temiz havaya çıkartınız. Gerekli ise suni solunum yapınız.
Doktora başvurunuz.
Deri teması: Deri veya elbiseye bulaşması halinde kontamine olan giysiyi çıkarınız.
Bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız.
Göz teması: Hemen gözü açık halde tutarak bol miktarda su ile göz kapaklarının altı
dahil olmak en az 15-20 dakika boyunca iyice yıkayınız. Eğer varsa
kontakt lensleri çıkarınız. Yıkama işlemini 5 dakika sonra tekrarlayınız.
Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.
Ağız yoluyla alma: Herhangi bir sıvı vermeyiniz. Tıbbi olarak önerilmedikçe
kusmaya zorlamayınız. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi bir şey vermeyiniz.
Tıbbi bakım alınız.
ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:
İlaç yutulmuşsa hastanın boğulmamasına dikkat ederek mide yıkanmalı ve
ardından PHENOBARBİTAL veya DIPHENYL HYDANTOIN yada onların karışımı
verilmelidir. Alerji durumlarında antihistaminikler verilmelidir. Belirtilere göre
tedavi uygulanır.
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Yüksek alkali gösteren bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Diğer bitki koruma
ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.
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KULLANIRKEN VE DEOPLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR:
- Arılara , balıklara ve faydalı böceklere karşı zehirlidir.
- Sulara bulaştırmayınız.
- Çiçeklenme zamanı kullanmayınız
- İlacı orijinal ambalajında kapalı olarak, serin ve kuru
bir yerde muhafaza ediniz.
- Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz. Başka
maksatlarla kullanmayınız.
DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan
depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik
olmaz.
FİRMA BEYANI:
Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla imalatçılar ilaçlarının
kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması
ve uygulamadaki eksiklikler neticesinde oluşacak zararlardan
sorumluluk kabul etmez.
ÜRETİCİ FİRMA:
Jadesheen Chemical Co., Ltd.,
901, NO. 299, Tongdu road, Jiangyin (214400), P.R.Çin
ÜRETİM TESİSİ:
Nanjing Huazhou Pharmaceutical Co., Ltd.
NO.9, Dongfeng Road, Yaxi Town, Gaochun, Nanjing, P.R.China
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

