
İmal Tarihi:  

Son Kullanma Tarihi:     

Şarj No: 

Ruhsat Tarih ve No:  

 

   KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR 

 

Bitki Adı 
Zararlı organizma 

adı 

Uygulama 

Dozu ve 

dönemi 

Son 

Uygulama ile 

Hasat 

Arasındaki 

Süre 

Domates 

(sera) 

Tütün beyazsineği 

(Bemisia tabaci) 

100 ml/100 L su 

larva+pupa 

 

7 gün 

Pamuk 
Tütün beyazsineği 

(Bemisia tabaci) 

100 ml/da 

larva+pupa 
- 

Turunçgiller  

Turunçgil beyazsineği 

(Dialeurodes citri) 
35 ml/100 L su 56 gün 

Turunçgil kırmızı 

kabuklubiti 

(Aonidielle aurantii)) 

65 ml/100 L su 

Nimf 
56 gün 

Turunçgil sarı 

kabuklubiti 

(Aonidielle citrina) 

65 ml/100 L su 

Nimf 
56 gün 

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA 

HAZIRLANMASI: 

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir 

kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya 

kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken 
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 uygulama makinesinin 

kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak 

şekilde belirli bir alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. 

Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava 
koşullarında yapılmalıdır. 

 

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ 

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama 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. Yıkma suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız. 
 

 

 

 

 

FRS KUTUP 
 

SUSPANSIYON KONSANTRE (SC) 

 

GRUBU 16 İNSEKTİSİT(Böcek İlacı) 

 

400 g/L Buprofezin  

 

-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 üzerindeki riskleri önlemek için, tavsiye  

 edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız. 

 

  TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA 

KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR. 

Kullanılan ürünün boş ambalajının ¼’üne kadar temiz su 

koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama 

tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:  

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Baş ağrısı, yorgunluk ve 

halsizlik yapar ve gözleri tahriş eder. 

 

 

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114 

 

 

 

 

 

 

Net Miktarı:  

Azami Perakende Satış Fiyatı: 

                                                                                                                                                                                

İÇİNDEKİLER: Buprofezin, Glutaral 

                                             

                         
     

UYARI KELİMESİ: DİKKAT 

   

ZARARLILIK İFADELERİ  

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. 

H332 Solunması halinde zararlıdır. 

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir. 

EUH208 Glutaral içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir. 

 

ÖNLEM İFADELERİ 

P261 Buharını/ spreyini solumaktan kaçının. 

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu 

kullanın. 

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın 

ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. 

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika 

dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. 
Durulamaya devam edin. 

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: 

-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. 

-Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yeryüzü sularına bulaştırmayınız. 

-İş bittikten sonra uygulama ekipmanını iyice temizleyiniz. 

-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ VE 

ZAMANI: 

 

Domates tütün beyazsineği’ne karşı: tesadüfen seçilen 50 bitkinin 1 alt 

ve 1 üst yapraklarında olmak üzere toplam 100 yaprakta sayım yapılır. 
Taraklanma başlangıcından sonraki larva+pupa sayımı için ise seçilen her 

sayım ünitesinde 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 20 bitki 

alınır. Her bitkiden 1 üst, 1 orta ve 1 alt yaprak olmak üzere toplam 60 

yaprağın tüm yüzeyinde sayım yapılır. Yaprak başına 10 larva+pupa 
bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır. 

Pamuk tütün beyazsineği’ne karşı: Yaprak başına ortalama 8-10 larva 

bulunduğunda uygulamaya başlanır. Birinci uygulamadan 10-14 gün 

sonra ikinci uygulama yapılır. Bundan 20 gün sonra popülasyon kontrol 
edilerek gerekirse üçüncü uygulama yapılabilir. 

Turunçgillerde turunçgil beyazsineği’ne karşı: Yaprak başına en az 3 

adet canlı birey (yumurta, nimf) görüldüğünde mücadeleye başlanır. İlk 

kez 3.nimf görüldüğünde 1. uygulama yapılır. Bu dönem Haziran ayının 
ilk yarısına denk gelmektedir. Daha sonraki 2.döle karşı yapılacak olan 

uygulama Ağustos ayının yarısından itibaren yapılır. Uygulamada 

özellikle yeni sürmüş genç yapraklar olmak üzere yaprakların alt 

yüzeylerinin iyice ıslanmasına özen gösterilmelidir. 
Turunçgillerde sarı ve kırmızı kabuklubiti’ne karşı: Yaprak başına 

düşen canlı ergin ve nimf sayısı A. citrina için 20’den fazla veya 100 

yaprağa düşen A. aurantii   50’den fazla ise uygulama gereklidir. 

Uygulama gereken bahçelerde bu zararlılara karşı kışın (hasattan hemen 
sonra başlanıp Şubat sonuna kadar olan dönemde) ve yazın ilk hareketli 

nimf görüldükleri iki hafta sonra olmak üzere iki ayrı zamanda uygulama 

yapılabilir. Popülasyonun durumuna göre uygulamalara kontrollü olarak 

devam edilir. Uygulamalardan en iyi sonucu alabilmek için ağaçların iç 
taraflarından başlanılmalı, daha sonra ağacın tacının çevresi dolaşılarak 

ağaç alttan üste iyice ilaçlanmalıdır. 

 

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:  
Tavsiye edildiği kültür bitkilerinde, tavsiye edildiği şekilde 

kullanıldığında herhangi bir fitotoksite yapmaz. 

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: 

FRS KUTUP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 16 

olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip 

bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini 

teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için FRS 

KUTUP ’un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama 

sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, 

farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 16 harici) bitki koruma ürünlerinin 

kullanılmasına özen gösteriniz. 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 

Başka bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye 

edilmez. 

 

 

FRS KUTUP 
 

SUSPANSIYON KONSANTRE (SC) 

 

GRUBU 16 İNSEKTİSİT(Böcek İlacı) 

 

400 g/L Buprofezin  
 

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: 

Soluma, Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes 

alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve . Solunum yollarının açık 
kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı 

bölümlerini gevşetin. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitimli 

personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Tıbbi yardım 

alın. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan 
tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın. 

Yutma, Ağzı suyla iyice çalkalayın. Birkaç bardak su veya süt 

içirin. Kusma tehlikeli olabileceğinden dolayı, kazazede kendini 

rahatsız hissederse kusmayı durdurun. Bilinci kapalı olan kişiye asla 
ağızdan bir şey vermeyin. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım 

pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini 

sağlayın. Kazazedeyi gözlem altında tutun. Belirtiler ciddi veya 

kalıcı ise tıbbi yardım alın.  
Cilt teması, Su ile yıkayın. Yıkamanın ardından belirtiler ciddi veya 

kalıcı ise tıbbi yardım alın.  

Göz teması,  Su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens 

varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Rahatsızlığın devam 
etmesi halinde tıbbi yardım alın. 

 

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:  

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. 

 

      ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) 114    

 

 

 

 

DEPOLAMA DURUMU: 

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan 

depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz. 

 

FİRMA BEYANI: 

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini 

garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması ve hatalı tatbiki 

veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için 

sorumluluk kabul etmezler. 

 

 

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA: 

FERAS KİMYA ZİRAİ İLAÇ. TAR. HAY. NAK. SAN. 

İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 

 

Kayacık Mah. Konya Organize Sanayi Bölgesi  

Lalehan Cad. İkipınar Sk. No:17     Selçuklu/KONYA 

Tel: +90 332 238 9661 Fax : +90 332 265 3963 

 

ÜRETİM TESİSİ: 

Kayacık Mah. Konya Organize Sanayi Bölgesi  

Lalehan Cad. İkipınar Sk. No:17     Selçuklu/KONYA 

Tel: +90 332 238 9661 Fax : +90 332 265 3963 

e-mail: feraskimya@gmail.com 

Web:   www.feraskimya.com 

mailto:feraskimya@gmail.com
http://www.feraskimya.com/

