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İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak) 
Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak) 
Şarj numarası :  (damga) 
Ruhsatname tarihi ve numarası: 19.12.2000/3875 
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI 
ORGANİZMALAR: 

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve 
Dönemi 

BAĞ* Turunçgil unlubiti  (Planococcus citri) 1000 ml/100 L su 
DOMATES 
(sera) 

Beyaz sinek (Bemicia tabaci, 
Trialeurodes vaporariorum) 

1250 ml/100 L su 

KAYISI 
Erik koşnili   
(Sphaerolecanium prunastri) 1500 ml/100 L su 

KİRAZ Dut kabuklubiti   
(Pseudaulacaspis pentagona) 

1000 ml/100 L su  

PAMUK 
İki noktalı kırmızıörümcek  
(Tetranychus urticae) 400 ml/da 

ŞEFTALİ 

Şeftali virgül kabuklubiti  
(Mercetaspis halli) 

1500 ml/100 L su 

Dut kabuklubiti   
(Pseudaulacaspis pentagona) 1000 ml/100 L su  

ZEYTİN 

Zeytin pamuklukoşnili  (Filippia oleae) 1500 ml/100 L su 

Zeytin kabuklubiti (Parlatoria oleae) 1500 ml/100 L su 

Zeytin karakoşnili  (Saissetia oleae) 1500 ml/100 L su 

Zeytin yarakoşnili (Pollinia pollini) 1500 ml/100 L su 
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz. 
 
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: 
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir 
miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile 
doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım 
depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. 
Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan 
karışımı aynı gün içinde kullanınız. 
 
KALİBRASYON: 
Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. 
Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım 
miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya 
az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. 
 
 
 

Saf-T- Side® 
Yazlık yağ (-) 

Grubu UN 
İNSEKTİSİT-AKARİSİT 

(Böcek ve Kırmızıörümcek İlacı) 
700 g/L Mineral Yağ 

 
- Önce etiketi okuyunuz. 
- Evde kullanmayınız. 
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. 
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, 

içmeyiniz, sigara kullanmayınız. 
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan 

sokmayınız. 
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği 

şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.  
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI 

KESİNLİKLE YASAKTIR. 
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4’üne kadar temiz su 

koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. 
Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız. 

 
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ 
Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. 
 
İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 
Solunması halinde: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes 
alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Kazazedeyi gözlem 
altında tutun. Tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline 
gösterin.   
Yutulması halinde: Hemen tıbbi yardım alın. 
Cilt ile teması halinde: Kirlenmiş giysileri çıkarın ve cildi su ile iyice yıkayın. 
Ağrı yok olana kadar bol suyla yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde 
tıbbi yardım alın.  
Göz ile teması halinde: Hemen bol su ile yıkayın. En az 10 dakika boyunca 
suyla yıkayın. Hemen tıbbi yardım alın. Yıkamaya devam edin. 
 
ANTİDOTU VE TEDAVİSİ 
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır 
 

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ “UZEM” TEL: 114 

 
 

Net miktarı: (kg veya L) 
Azami perakende satış fiyatı: 

İÇİNDEKİLER: Mineral Yağ 
 

 
TEHLİKE 

ZARARLILIK İFADELERİ (H) 
H332  Solunması halinde zararlıdır. 
ÖNLEM İFADELERİ (P) 
P261 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 Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay 

biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. 
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA 

MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ 
hekimi arayın. 

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. 
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, 

kullanma talimatlarına uyun. 
KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 
-  Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. 
-  Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız. 
-  Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız. 
- Uygulama öncesi, BKÜ kabı sallanarak, BKÜ’nün iyice karıştırılması 

sağlanmalıdır. Ambalajın kapağı açıldığında, BKÜ’nün üzerinde ayrışmış yağ 
tabakası görülürse iyice çalkalanarak karıştırılmalı ve 24 saat bekletildikten 
sonra yağ ayrışması görülen BKÜ’ler kullanılmamalıdır. 

- Yazlık yağ tatbikatından 2 ay önce ve 2 ay sonrasına kadar olan süre içinde 
Folpet ve Captan etkili maddeli BKÜ’ler kullanılmamalıdır. 

- Kükürtlü BKÜ’ler ile birlikte veya kükürtlü BKÜ’lerin tatbikatından 3 hafta 
sonrasına kadar uygulama yapılamaz. 

- Çok düşük sıcaklıkta (4 Co’nin altında) ve yüksek sıcaklıkta (32 Co’nin 
üzerinde) uygulama yapılmamalıdır. 
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İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: 
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama 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 
suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız. 
 
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ  
Bağda Turunçgil Unlubitine Karşı; mücadele iki devrede yapılır. Birinci devre 
asmanın gövdesinde, kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubitin yeşil 
aksama doğru yürümeye başladığı devredir. Bu devrede koruklar yaklaşık 
nohut büyüklüğündedir. İkinci devre unlubitin yaprak ve salkımlara geçtiği, 
tanelerin sulanmaya başladığı devredir. Ancak birinci devrede zararlı birkaç 
asmada ve çok seyrek olarak bulunmuşsa sadece ikinci devrede uygulama 
yapılmalıdır. İlk devrede asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç 
edilen çeşitlerde her iki devrede de uygulama yapmak zorunludur. 
Domateste Beyazsinek; beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana 
köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan 
olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda 
kimyasal mücadele uygulanır.  
Kayısıda Erik Koşniline Karşı, kış mücadelesi yapılmadığı veya yeterli olmadığı 
takdirde, kışlık nimfler ergin döneme geçmeden önce (mart sonu nisan başı) 
yazlık bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapılmalıdır. Bu dönemde de ilaçlama 
yapılmamış ise ilk nimf çıkışları takip edilerek, ilk çıkışlardan 10-15 gün sonra 
veya haraketli nimflerin çıkş oranı %60’a ulaştığında ilaçlama yapılmalıdır. 
Kirazda Dut Kabuklubitine Karşı; İlaçlama birinci ve ikinci döllere karşı 
uygulanır.  İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki 
uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı kiraz çeşitlerinin hasat 
dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır. 
Pamuk, İki Noktalı Kırmızıörümcek; Mücadele zamanının belirlenmesi için 
bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da 
içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulama yapılmalıdır. 
Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi’nde 5 adet, Ege ve Güney Doğu 
Anadolu Bölgesi’nde 10 adet canlı iki noktalı kırmızıörümcek görüldüğünde 
uygulama yapılmalıdır. 
Şeftalide Şeftali Virgül Kabuklubitine Karşı; nisan sonundan itibaren yapılan 
kontrollerde ilk haraketli larvalar görüldükten 1-2 hafta sonra birinci uygulama 
ve ardına ilk uygulamanın etki süresi dikkate alınarak ikinci ilaçlama 
yapılmalıdır. 
Şeftalide Dut Kabuklubitine Karşı; İlaçlama birinci ve ikinci döllere karşı 
uygulanır.  İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki 
uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat 
dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır. 
Zeytinde Zeytin Pamuklukoşniline Karşı; zararlı görüldüğünde uygulama 
yapılmalıdır. 
 

Saf-T- Side® 
Yazlık yağ (-) 

Grubu UN İNSEKTİSİT-AKARİSİT 
(Böcek ve Kırmızıörümcek İlacı) 

700 g/L Mineral Yağ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız. 
- Balıklara zehirlidir sulara bulaştırmayınız. 
- Ağaçlar solgun durumda iken, önce sulama yapılmalı daha sonra uygulama 

yapılmalıdır.   
- BKÜ çok soğuk (4 Co’nin altında) ve çok sıcak ve sıcaklığın çabuk değiştiği 

yerlerde depolanmamalıdır. 
 
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 ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti 
eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı 
karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana 
gelecek olaylardan sorumlu değildir. 
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Zeytinde Zeytin Kabuklubitine Karşı; yumurtalı dişiler kontrol edilerek ve 
yumurtaların %50’sinin açıldığı (ikinci döl erginlerinin %70-80’i bulduğu) zaman 
uygulama yapılmalıdır. 
Zeytinde Zeytin Karakoşniline Karşı; yumurtaların %50’sinin açıldığı devrede 
birinci, %90’ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır. 
Zeytinde Zeytin Yara Koşniline Karşı; zararlı görüldüğünde uygulama 
yapılmalıdır. 
 
DİRENÇ YÖNETİMİ: 
SAF-T-SIDE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup UN olarak 
sınıflandırılmış bir insektisit-akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki 
koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik 
etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SAF-T-SIDE’ın aynı 
üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. 
Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki 
mekanizmasına sahip (Grup UN harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına 
özen gösteriniz.  
 
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 
Kesinlikle kükürt içeren bitki koruma ürünleri ile karıştırmayınız. Uygulama için 
çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması 
tavsiye edilir. 
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