
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 
İlaçlama İle 

Hasat 
Arasındaki 

Süre 
Pamuk 

 
Beyaz Sinek 
(Bemisia tabaci) 
Yaprak Biti 
(Aphis gossypii) 
Yaprak Piresi 
(Empoasca spp.) 

40 g / da 
(Larva - ergin) 

10 g / da 
(Nimf - Ergin) 

10 g / da 
(Nimf - Ergin) 

- 
 
- 
 
- 

Patates 
 
 

Patates Böceği 
(Leptionotarsa 
 decemlineata) 

6 g / da 
(Larva - Ergin) 

 

7gün 

Domates 
(Tarla) 

Beyaz Sinek 
(Bemisia tabacai) 

30 g / da 
(Larva - Ergin) 

3 gün 

Domates 
(Sera) 

Beyaz Sinek 
(Bemisia tabacai) 

30 g /100 l su (Larva - 
Ergin) 

3 gün 

Antep 
fıstığı 

Yaprak Psilidi 
(Agonoscena targionii) 

20 g / 100 l su 
(Nimf - Ergin) 

7 gün 

Elma Yeşil Yaprak biti 
(Aphis pomi) 

20 g / l 100 l su 
(Ergin - Nimf) 

14 gün 

Karpuz Şeftali Yaprak biti 
(Myzus persicae) 

25 g / da 
(Ergin - Nimf) 

7 gün 

Biber  
(Sera) 

Şeftali yaprak biti 

(Myzus persicae) 

25 g / 100 l su 

(Ergin - Nimf) 

3 gün 

 

 
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI 
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ ayrı bir kapta bir miktar su ile 
karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar suyla doldurulur. 
Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken BKÜ ve su karışımı 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 makinanın uygun şekilde kalibre 
edildiğinden emin olunuz. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde 
belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün 
serin saatlerinde, rüzgarsız veya hafif rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.  
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Önce etiketi okuyunuz 
Evde kullanmayınız  
Çocuklardan,gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. 
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey 
yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız. 
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve 
hayvan sokmayınız. 
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye 
edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız. 
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI 
KESİNLİKLE YASAKTIR. 

 
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: 
Göz ile teması: Gözleri tahriş edicidir. 
Deri ile teması: Cildi tahriş edicidir. Deriden emilimi ile toksik doz 
birikimi ve sonucun baş dönmesi, baş ağrısı,  bulantı, iştahsızlık, 
bitkinlik, yorgunluk, kas kasılması, bulanık görme, tansiyon 
düşmesine, deride kuruma ve çatlamalar ve koma gibi zehirlenme 
belirtilerine neden olabilir. 
Solunması: Solunması halinde zararlıdır.Saçılan zerreciklerin 
solunması, üst solunum yollarında tahrişe, baş dönmesi, baş ağrısı, 
tansiyon düşmesi, iştahsızlık, bulantı, uyuşukluk hali gibi etkilere 
neden olabilir. 
Yutulması: Mide ve bağırsak rahatsızlıklarına, baş dönmesi, baş 
ağrısı, tansiyon düşmesi, terleme, iştahsızlık, ishal, bulantı, 
kusma uyuşukluk haline, Yüksek dozlarda aspirasyon ciddi 
pulmoner hasara hatta ölüme neden olabilir. 
 
 
 
 
UZEM (ULUSAL ZEHİR MERKEZİ) 114 
 (ÜCRETSİZDİR) 
 

Net miktarı                       : 
Perakende Satış Fiyatı     : 

                                                                                                                                     
 

 İÇİNDEKİLER: 
 %20 Acetamiprid 
 

ZARARLILIK İŞARETİ 
 

         
    TEHLİKE 
 
 

ZARARLILIK İFADELERİ 
H302 Yutulması halinde zararlıdır 
H312 Ciltle teması halinde zararlıdır 
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar 
H225 Çok kolay alevlenir sıvı ve buhar 
H331 Solunması halinde toksiktir 
 
ÖNLEM İFADELERİ 
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın 
P260Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini 
solumayın 
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz 
koruyucu/yüz koruyucu kullanın 
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz tıbbi tavsiye/müdahale 
alınız 
P338 Kontakt lens varsa ve çıkarması kolaysa çıkarın. 
Sürekli durulayın  
P301+P310 YUTULDUĞUNDA:ULUSAL ZEHİR DANIŞMA 
MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi 
arayın. 
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMAS HALİNDE:Su ile birkaç 
dakika durulayın.Takılı yapması kolaysa, kontakt lensleri 
çıkartın. Durulamaya devam edin 

      P501 İçeriği/kabı,yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası    tüzüğe    
uygun bertaraf edin. 

 
     EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için  

kullanma talimatlarına uyun 
 
 
 
 
 
 

 



UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:  
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra makinanın 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 boşaltmayınız. 
 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ 
ÖZELLİKLERİ:İlaç sistemik etkilidir. Uygulamadan kısa süre sonra bitki 
bünyesine geçer ve etkisini 14 ila 21 gün arasında korur. 
Uygulama sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. 
Uygulama yapıldıktan sonra 6 saat içerisinde yağmur yağarsa uygulama 
tekrarlanmalıdır. 
Patateste patates böceği: Örnekleme için tarlaya köşegenleri istikametinde 
girilerek zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine 
rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama   
yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde 
yapılmalıdır. İkinci döle karşı uygulama yapılması durumunda ise yumurta 
açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı 
olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebileceğinden 
uygulama gerekmeyebilir. 
Domateste beyaz sinek: Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan tarlaya 
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. 
Elmada yeşil yaprak biti: Vejetasyon süresi boyunca 100 sürgünden 15’inde 
bulaşıklık olursa uygulama yapılmalıdır. 
Karpuzda şeftali yaprak biti: Şeftali yaprak biti ile bulaşık olduğu saptanan 
tarlaya köşegenler yönünden girilir.3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprakta 
yapılan sayımda zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlanır.  
Biberde (Sera) şeftali yaprak biti: Şeftali yaprak biti ile bulaşık olduğu 
saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir.3-5 adımda bir koparılan 25-50 
yaprakta yapılan sayımda zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlanır.  
 
DİRENÇ YÖNETİMİ 
ACETAMPLAN 20 SP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre  Grup 
4A olarak sınıflandırılmış bir İnsektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki 
koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik 
etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ACETAMPLAN 20 
SP’nin  aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. 
Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki 
mekanizmasına sahip (Grup 4A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına 
özen gösteriniz. 
 
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 
Alkali özelliktekiler hariç, diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile 
karıştırılarak uygulanabilir. 
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İLK YARDIM TEDBİRLERİ: 
Deri ile teması: Kirli kıyafetleri çıkarın, bol su ile yıkayın ve 
kurulayın, tahriş oluşursa tıbbi yardım alın. 
Göz ile teması: Bu ürün gözlerde ciddi hasara neden 
olabilir, gözler bol su ile kapakları açık bir şekilde en az 15 
dakika yıkanmalıdır, lens varsa çıkarıp bir sure daha 
yıkanmalıdır,  tahriş ya da kızarıklık acı hissi devam 
ediyorsa hemen tıbbi yardım alın. 
Solunması: Ortamdan uzaklaştırın, vücut sıcaklığını 
koruması için gereken tedbirleri alın, nefes alıp vermekte 
zorluk çekiyorsa, nefes sayısı artmışsa hemen acil yardım 
merkezine sevk edin. 
Yutulması: Yutulalı bir saatten çok olmamışsa, ağız dolusundan çok 
miktarda yutulmuşsa, hastanın bilinci yerinde ise ve eğitimli uzman 
tarafından bol su içirildikten sonra kusması sağlanabilir, kusma 
aspirasyona neden olabilir, mide sıvısı akciğere kaçabilir ve 
akciğerde ödeme, hasara neden olabilir. Vakit kaybetmeden acil 
yardım merkezine sevk edin, kusma kararının doktor tarafından 
alınmalı ve yetkili eğitimli kişiler tarafından uygulanmalıdır. 
Bilinci yerinde olmayan kazazedeye ağız yoluyla hiçbir şey 
vermeyin. 
ANTİDOTU VE TEDAVİ: 
Özel bir antidotu yoktur, genel durum değerlendirilmesi yapılıp, 
belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.Aktif kömür uygulayarak mide 
boşaltılmasına karar verilirken aspirasyon tehlikesine karşın gerekli 
tedbirler alınmalıdır. 
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KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK 
HUSUSLAR 

• Arılara ve Balıklara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı 
kullanmayınız. Sulara bulaştırmayınız. 

• Tavsiye edilen bitkilerde tavsiye edilen dozlarda ve 
şekilde kullanıldığında fitotoksik değildir. 

• Orijinal ambalajında serin ve kuru yerlerde saklayınız. 

• Boş ilaç ambalajlarını başka bir amaçla kullanmayınız, 
usulüne uygun olarak imha ediniz. 

 
 
DEPOLAMA DURUMU: 
Normal (serin ve kuru) şartlar  orijinal ambalajı açılmadan 
depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve 
biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında 
bir değişiklik olmaz. 
 
FİRMA BEYANI: 
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydıyla, imalatçılar 
ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının 
hatalı depolaması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler 
neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul 
etmezler 
 
 
RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA: 
FERAS KİMYA ZİRAİ İLAÇ. TAR.HAY.NAK.SAN.İÇ VE 
DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 
KOSB Büyük Kayacık Mah.İkipınar Sk. Lalehan Cad. No:17 
SELÇUKLU/KONYA 
Tel: +90 332 238 9661 Fax : +90 332 265 3963 
 

  


