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imal Tarihi: (Baski veya damga Me ay ve yil olarak) 
Son kullanma tarihi: (Ay ve yil olarak)
$arj numarasi: (damga)
Ruhsatname tarihi ve numarasi:17.03.2014/9554

Net miktan: (kg veya L) 
Azami perakende sati$ fiyati:Anhorgap ®

iCiNDEKiLER: Buprofezin, Lambda-cyhalothrin , KsilenEmiilsiyon Konsantre (EC)

iNSEKTiSil (Bocek ilaci)Grubu 16 3AKULLANILACAGI BiTKi VE ZARARLI ORGANIZMALAR ZARARLILIK ijARETLERI

<^x0> <0>< §> <§>100 g/l Buprofezin + 20 g/l Lambda-cyhalothrinSon uygulama 
He hasat 

arasmdaki 
sure

Uygulama 
dozu ve 
donemi

Bitki Adi Zararh organizma adi
• Once etiketi okuyunuz.
• Evde kullanmaymiz.
• Oocuklardan, gida ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
• Bitki koruma uriiniinun uygulanmasi sirasmda higbir jey yemeyiniz, 

igmeyiniz, sigara kullanmaymiz.
• Bitki koruma uriinii uygulanmi$ sahaya 3 gun insan ve hayvan sokmaymiz.
• insan ve gevre sagligi iizerine riskleri bnlemek igin, tavsiye edildigi jekilde ve 

tavsiye edildigi dozda kullammz.
TAVSiYE EDiLEN URUNLERiN DI$INDA KULLANILMASI 

KESiNLiKLE YASAKTIR
• Kullamlan uriiniin bo? ambalajmm igine Ji'iine kadar temiz su koyarak iyice 

galkalaymiz. Calkalama suyunu uygulama tankma bo§altmiz. Bu i?lemi 3 sefer 
tekrarlaymiz.

Tiitiin beyazsinegi 
(Bemisio to bad)

350 ml/da 
larva, ergin

UYARI KELIMESh TEHliKEPAMUK

ZARARLILIK IFADELERi (H) 
H226 
H312 
H315 
H331 
H412

BiTKi KORUMA URUNUNUN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu iizerinden hesaplanan BKU once ayri bir kapta bir miktar su ile 
kanstirihr. Uygulama makinesinin deposu yanya kadar su ile doldurulur. 
Makinenin kanjtincisi gali?ir durumdayken kari5im depoya Have edilir. 
Kanjtirmaya devam edilerek depo suyla tamamlamr. Uygulama 
tamamlanmcaya kadar kari?tirma islemine devam edilir. Hazirlanan kari5imi 
aym giin iginde kullanmiz.

Alevlenirsivi ve buhar.
Cilt ile temasi halinde zararhdir.
Cilt tahrijine yol agar.
Solunmasi halinde toksiktir.
Sucul ortamda uzun sure kalici, zararh etki.

ONLEM IFADELERi (P)
KALiBRASYON:
Uygulama oncesinde ilaglama makinesinin kalibrasyonu yapilmalidir. 
Uygulamalarda iyi bir kaplama saglayacak ?ekilde belirli alana verilecek kari§im 
miktan ayarlanmahdir. Uygulamalar giiniin serin saatlerinde riizgarsiz veya az 
riizgarli hava ko§ullarmda yapilmalidir.

Cevreye verilmesinden kagmm.
Koruyucu eldiven/ koruyucu kiyafet/ gdz koruyucu/ yiiz 
koruyucu kullanm.
YUTULDUGUNDA: ULUSALZEHiR DANI$MA MERKEZiNiN 
114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi araym. 
GOZ (LE TEMASI HALiNDE: Su ile birkag dakika dikkatlice 
durulaym. Takili ve yapmasi kolaysa, kontak lensleri 
gikartm. Durulamaya devam edin. 
igerigi/ kabi ulusal yonetmeliklere gore bertaraf edin. 
insan sagligma ve gevreye ydnelik riskleri bnlemek igin, 
kullanma talimatlarma uyunuz.

P273
P280

ZEHIRLENME BEURTiLERi
Ozel bir zehirlenme belirtisi yoktur. Genel belirtileri mide bulantisi, kusma, 
karm agnsi, yiiksek ate? ve ishaldir.
iLKYARDIM ONLEMLERi
Solunmasi halinde: Zarar gbren ki?iyi agik havaya gikarm ve rahat nefes 
alabilecegi pozisyonda olmasmi saglaym. Solunum yollarmm agik kalmasmi 
saglaym. Rahatsizhgm devam etmesi halinde tibbi yardim aim.
Yutulmasi halinde: Maruz kalan ki?iyi temiz havaya gikarm ve rahat nefes 
alabilecegi bir pozisyonda sicak tutun ve dinlendirin. Kusturmaya gali?maym. 
Bilinci kapali olan ki?iye asla agizdan bir ?ey vermeyin. Hemen tibbi yardim aim. 
Cilt ile temasi halinde: Kazazedeyi kirlenme kaynagmdan uzakla?tirm. Bu 
maddenin bula?mi? oldugu turn giysiler derhal gikarilmalidir. Hemen bol su ile 
yikaym. $uphe durumunda, derhal tibbi yardim aim.
Gbz ile temasi halinde: Kazazedeyi kirlenme kaynagmdan uzakla?tirm. Kontakt 
lens varsa gikarm ve gbz kapaklarmi iyice agm. En az 15 dakika yikamaya devam 
edin. Gbzlerinizi ovmaym. Tibbi yardim aim.

P301 + P310

P305 + P351 
+ P338iLACLAMA MAKINESININ TEMiZUGI:

Uygulamanm tamamlanmasmdan hemen sonra ilaglama makinesinin 
deposunu guvenli bir ?ekilde bo?altmiz. Depoya temiz su doldurduktan sonra 
kan?tinciyi ve puskurtme sistemini gah?tirarak tiim pargalarmm yikanmasmi 
saglaymiz. Yikama i?lemini su kaynaklarmm yakmmda yapmaymiz. Yikama 
suyunu ve atiklari su kaynaklarma bo?altmaymiz

P501
EUH401

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR:
- Bitki koruma uruniinii ambalajmda kapali olarak muhafaza ediniz.
- Bo?alan ambalajlan ba?ka amag igin kesinlikle kullanmaymiz.
- Bo?alan gida ve igecek kutularma bitki koruma tirunii koymaymiz.
- Arilara zehirlidir. C'Ceklenme zamam kullanmaymiz.
- Baliklar igin zehirlidir. Yeralti ve yerustu sularma bula?tirmaktan kagmmiz.

BiTKI KORUMA URUNUNUN KULLANMA §EKLl
ANHORGAP, kontakt ve mide yolu ile etkiye sahiptir. Kontakt etkisi anidir. 
Larvalara etki, kitin sentezini bnleyerek meydana geldiginden, larvalarda bliim, 
larvalarm dbnem degi?tirmelerinden sonra gbriilur.

Pamukta tiitiin beyazsinegine kar?i beyazsinek yogunlugu dikkate almdigmda 
yaprak ba?ma 10 larva + pupa bulundugunda miicadeleye ba?lannjalidir.
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ANTlDOTUVETEDAVlSi
Ozel bir antidotu yoktur. Belirtilere gore tedavi uygulamr.
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DIRENC iLE iLGili BiLGi
Anhorgap adli bitki koruma iiriinu, etki mekanizmasma gore Grup 16 ve 3A 
olarak smiflandinlmi§ bir insektisittir. Aym etki mekanizmasma sahip bitki 
koruma uriinlerinin tekrarlayan uygulamalan, direng gelijimini te5vik 
etmektedir. Bu nedenle, direng gelijimini geciktirmek igin Anhorgap'm aym 
tiretim sezonu igerisinde onerilen toplam uygulama sayismi a§maymiz. 
Uygulamanm tekrarlanmasi gerektigi durumlarda ise, farkh etki 
mekanizmasma sahip (Grup 16 ve 3A harici) bitki koruma iirunleri 
kullanilmasma ozen gbsteriniz.

DEPOLAMA DURUMU
Normal (serin ve kuru) §artlarda orijinal ambalajmda agilmadan 
depolandigmda 2 yil sure Me bitki koruma uriiniinun fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik bzelliklerinde hojgbru (tolerans) smirlan dijmda bir dej|i§iklik olmaz.

Anhorgap©

Emulsiyon Konsantre (EC)

iNSEKTiSiT (Bocek ilaci)Grubu 16 3A
FiRMA BEYANI
Orijinal ambalajmda satMmak kaydiyla imalatgilar Bitki Koruma Uruniinun 
kalitesini garanti ederler. imalatgilar Bitki Koruma Uriinlerinin hatali 
depolanmasi ve uygulamadaki eksiklikler neticesinde olu$acak zararlardan 
sorumluluk Kabul etmez.

100 g/l Buprofezin + 20 g/l Lambda-cyhalothrin

KARIJABiliRliK DURUMU
ANHORGAP, Lambda-cyhalothrin gibi birgok insektisitle karijabilir. Karijim 
yapmadan once kanjim denemelerinin yapilmasi ve kanjim yapilacaksa bitki 
koruma uriinlerinin ayn ayn sulandirildiktan sonra kanstirilmalari tavsiye edilir. RUHSAT SAHiBI ve URETiCi FiRMA

Agrobest Grup Tar.ll.Toh.iml.ith.ihr. San.Tic.A.$.
Kemalpa5a O.S.B Mah. Kazim Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaja/iZMiR 

Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71 
www.agrobestgrup.com
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