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imal Tarihi: (Baski veya damga ile ay ve yil olarak) 
Son kullanma tarihi: (Ay ve yil olarak)
$arj numarasi: (damga)
Ruhsatname tarihi ve numarasi: 17.03.2014/9553

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

iCiNDEKILER: Buprofezin, Dimetil polisiloksanBuproled ®

Suspansiyon Konsantre (SC)
ZARARLILIK IJARETLERi

Grubu 16 iNSEKTiSil (Bocek Haci)GENEL BILGi: Buproled, buprofezin etkili maddesini i?eren "bocek buyume 
diizenleyicisi" (IGR) bir insektisit olup, temas ve mide yoluyla etkilidir. Nimf ve 
larvalarm deri degi5ikligini yavajlatarak bliimlerine sebep olur. Kitin sentezini 
yapamayan larvalar gbmlek degijtiremez ve dliirler. Aynca bitki koruma 
uruniine maruz kalan erginlerin yumurta birakma oranlan azalir. BKU bu 
dzellikleriyle entegre rniicadele programlarma uygunluk arz eder.

400 g/l Buprofezin

• Once Etiketi Okuyunuz.
• Evde Kullanmayimz.
• Oocuklardan, Gida Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.
• Bitki Koruma Uruniinun Uygulanmasi Sirasmda Hi^bir $ey Yemeyiniz, i^meyiniz, 

Sigara Kullanmayimz.
• Bitki Koruma Urunii Uygulanmi$ Sahaya 1 Gun Insan Ve Hayvan Sokmaymiz.

• insan Ve Cevre Saghgi Uzerine Riskleri Onlemek i?in, Tavsiye Edildigi 5ekilde Ve 
Tavsiye Edildigi Dozda Kullamniz.

TAVSIYE EDILEN URUNLERIN DIJINDA KULLANILMASI 
KESINliKLE YASAKTIR

• Kullamlan Uriiniin B05 Ambalajimn i?ine Ji'iine Kadar Temiz Su Koyarak iyice 
Calkalayimz. Qalkalama Suyunu Uygulama Tankma Bojaltmiz. Bu ijlemi 3 Sefer 
Tekrarlayimz.

UYARI KELIMESi: DiKKAT

ZARARLILIK iFADELERI (H)
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarma yol a$ar. 
H319 Ciddi gdz tahrijine yol agar.

KULLANILACAfil BITKi VE ZARARLI ORGANIZMALAR
Son

Uygulama 
ile Hasat 

Arasmdaki 
Siire

Uygulama Dozu ve 
DonemiBitki Adi Zararli Organizma Adi

ONLEM iFADELERI (P)
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kiyafet/ gdz koruyucu/ yiiz 

koruyucu kullamn.
P501 igerigi/ kabi ulusal yonetmeliklere gore bertaraf edin. 
EUH401 insan sagligma ve gevreye ybnelik riskleri onlemek igin, 

kullanma talimatlarma uyun.

100 ml/da larva,Tutiin beyazsinegi 
(Bemisia tabaci)

PAMUK pupa
Turunggil sari 

kabuklubiti 
(Aonidiella citrina) 65 ml/100 l.su 

nimf donemi KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR
- Bitki koruma uriiniinu ambalajmda kapali olarak muhafaza ediniz.
- Bojalan ambalajlan ba5ka amag igin kesinlikle kullanmayimz.
- Bo$alan gida ve igecek kutularma bitki koruma uriinii koymayimz.
- Anlara zehirlidir. Ci?eklenme zamam kullanmayimz.
- Bahklar igin zehirlidir. Yeralti ve yeriistu sularma bula§tirmaktan 

kagmimz.
- Uygulamadan sonra yikammz, 15 elbiselerinizi degi§tiriniz ve yikayimz.

Turunggil kirmizi 
kabuklubiti 

(Aonidiella aurantii)

ZEHIRLENME BEURTiLERI
Mide bulantisi, kusma, karm agnsi ve ishal gorulebilir.
iLK YARDIM ONLEMLERi
Solunmasi halinde: Maruz kalan ki§iyi temiz havaya gikarm ve rahat nefes 
alabilecegi bir pozisyonda sicak tutun ve dinlendirin. Solunum zorlugu gekildiginde, 
uygun egitimli personel tarafmdan kazazedeye oksijen verilebilir. Bilinci kapali olan 
ki$iye asla agizdan bir §ey vermeyin. Kusturmaya gali$mayin. Rahatsizhgm devam 
etmesi halinde tibbi yardim aim.
Yutulmasi halinde: Maruz kalan kijiyi temiz havaya gikarm ve rahat nefes alabilecegi 
bir pozisyonda sicak tutun ve dinlendirin. Bilinci kapali olan kijiye asla agizdan bir §ey 
vermeyin. Kusturmaya gahjmaym. Hemen tibbi yardim aim.
Cilt ile temasi halinde: Kirlenmij giysileri gikarm ve cildi su ile iyice yikaym. Belirtiler 
yikamadan sonra olu§ursa derhal tibbi yardim aim.
Gdz ile temasi halinde: Kontakt lens varsa gikarm ve gdz kapaklarmi iyice agm. 
Hemen bol su ile yikaym. Yikamadan sonra tahrijin devam etmesi halinde tibbi 
yardim aim.
ANTiDOTU VE TEDAVISi
Ozel bir antidotu yoktur. Belirtilere gore tedavi uygulamr.
Tedavi $ekli: Mide muhteviyatmm nefes borusuna kagmamasma dikkat ederek mide 
yikanmalidir. Sonra semptomatik ve takviye edici tedavi uygulanmalidir.

TURUNCGiLLER*

56 gun
Turunggil beyaz sinegi 

(Dialeurodes citri)
35 ml/100 l.su

35 ml/100 l.su 
yumurta, larva, 

pupa

Nar beyazsinegi 
(Siphoninus phillyreae)

NAR

Turunggilde faydahlara kar$i zararsiz oldugu tespit edilmi$tir.

BiTKI KORUMA URUNUNUN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu iizerinden hesaplanan bitki koruma uriinu once ayri bir kapta bir 
miktar su ile kari$tinlir. Uygulama makinesinin deposu yanya kadar su ile 
doldurulur. Makinenin kari§tiricisi gali§ir durumdayken kan§im depoya Have 
edilir. Kari§tirmaya devam edilerek depo suyla tamamlamr. Uygulama 
tamamlanmcaya kadar kari§tirma ijlemine devam edilir. Hazirlanan karijimi 
aym gun iginde kullamniz.

DEPOLAMA DURUMU
Normal (serin ve kuru) ^artlarda orijinal ambalajmda agilmadan 
depolandigmda 2 yil siire ile bitki koruma uriinuniin fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik dzelliklerinde ho5gdrii (tolerans) smirlan di5inda bir degi^iklik 
olmaz.

FiRMA BEYANI
Orijinal ambalajmda satilmak kaydiyla imalatgilar Bitki Koruma Uruniinun 
kalitesini garanti ederler. imalatgilar Bitki Koruma Uriinlerinin hatali 
depolanmasi ve uygulamadaki eksiklikler neticesinde olu5acak 
zararlardan sorumluluk kabul etmez.

KALiBRASYON: Uygulama dncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu 
yapilmahdir. Uygulamalarda iyi bir kaplama saglayacak jekitde belii;li alana 
verilecek karijim miktan ayarlanmalidir. Uygulamafar giiniin serin saatl^rjnde 
riizgarsiz veya az riizgarli hava ko$ullarmda yapilrd^lidir.
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ilA^LAMA MAKiNESiNiN TEMiZliSi: ilaglamanm tamamlanmasmdan hemen sonra 
ila?lama makinesinin deposunu guvenli bir jekilde bojaltimz. Depoya temiz su 
doldurduktan sonra kari$tiriciyi ve piiskurtme sistemini ^alijtirarak turn pargalarmin 
yikanmasmi saglaymiz. Yikama ijlemini su kaynaklarmm yakmmda yapmaymiz. 
Yikama suyunu ve atiklari su kaynaklanna bojaltmaymiz.

Buproled @

Siispansiyon Konsantre (SC)

INSEKTiSiT (Bocek llaci)Grubu 16
400 g/l BuprofezinBiTKi KORUMA URUNUNUN KULLANMA $EKli:

Pamukta tiitiin beyazsinegi mucadelesi igin: Larva ve pupalarma etkili oldugundan 
yaprak bajina ortalama 8-10 larva bulundugunda uygulamaya baslamr. 
l.uygulamadan 10-14 giin sonra 2. uygulama yapihr. Bundan 20 gun sonra 
populasyon kontrol edilerek gerekirse 3. uygulama da yapilabilir.
Turunfgil San Kabuklubiti ve Turun^gil Kirmizi Kabuklubiti i?in; uygulamaya karar 
vermek i^in yapilan yaprak kontrollerinde Aonidiella citrina igin yaprak basina 
dii$en canli ergin ve nimf sayisi 20' den, Aonidiella aurantii ign 0,5'den fazlaysa, 
her iki zararli ign yapilan meyve kontrollerine (meyveler fmdik buyiiklugunde) ise % 
15 meyve bulajikligi (bir kabuklubit bulunsa bile meyve bulajik kabul edilir) 
saptamrsa ilaglama igin yeterli yogunluk oldugu kabul edilir.
Turun;gil beyaz sinegi mucadelesi ifin; yapilan kontrollerde yaprak bajma en az 3 
adet canli birey (yumurta, nimf) goriildiigiinde ila^li mucadeleye bajlamr. Dogada 
ilk kez 3.ddnem nimfler goriildiigiinde l.ilaflama yapihr. Bu donem haziran aymm 
ilk yarisma denk gelmektedir. Uygulama ikinci dole kar§i agustos aymm ikinci 
yansmdan itibaren yapihr. Uygulamada ozellikle yeni surmiij gen^ yapraklar olmak 
uzere yapraklarm alt yiizeylerinin ilaglanmasma ozen gosterilmelidir.
Nar beyaz sinegi [Siphoninus phillyreae); lla?lama zamamm tespit amaciyla 
ilkbaharda mayis ayi bag itibari ile etek dallardaki yapraklarm alt yiizeyleri kontrol 
edilerek sayimlar yapihr. Yumurta, larva ve pupa sayilarmm toplami yaprak bagna 
10 ve iizeri ise ilaglamaya karar verilir. S. phillyreae'ye nar bah^elerinde ila^lama 
igin gerekli olan yogunluga Akdeniz Bdlgesi'nde genel olarak mayis aymm ikinci 
yansmda ulajmaktadir. Fakat bu donemde nar bitkisi tarn ggeklenme doneminde 
oldugu ign ilaglamalar haziran ayi ilk yansi gibi yapilmahdir. Bu donemde yapilacak 
tek ila?lama zararli ile miicadelede yeterlidir.

DiRENC iLE ilGill BiLGi
Buproled adh bitki koruma iiriinii, etki mekanizmasma gore Grup 16 olarak 
smiflandirilmis bir insektisittir. Aym etki mekanizmasma sahip bitki koruma 
iirunlerinin tekrarlayan uygulamalari, direng geli§imini tejvik etmektedir. Bu 
nedenle, direng gelijimini geciktirmek igin Buproled'in aym iiretim sezonu 
i^erisinde dnerilen toplam uygulama sayismi ajmaymiz. Uygulamanm tekrarlanmasi 
gerektigi durumlarda ise, farkh etki mekanizmasma sahip (Grup 16 harici) bitki 
koruma iirunleri kullamlmasma ozen gdsteriniz.

RUHSAT SAHIBi FIRMA ve URETIM TESISi
Agrobest Grup Tar.il.Toh.lml.ith.ihr. San.Tic.A.5. 

Kemalpa5a O.S.B. Mahallesi Kazim Karabekir Cad. No:61 Ulucak- 
Kemalpasa/iZMiR

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

KARISABiLiRLiK DURUMU
Kangm yapmadan once on karigm denemelerinin yapilmasi ve kangm yapilacak ise 
bitki koruma iiriinlerinin ayn ayri sulandirildiktan sonra karijtirilmalari tavsiye edilir.
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