
İmal Tarihi:  

Son Kullanma Tarihi:     

Şarj No: 

Ruhsat Tarih ve No: 

 

ETKİ ŞEKLİ: 

Emamectin Benzoate, yapraklarda beslenen Lepidopter larvalarına yüksek 

derecede etkili olup larvalarda sinir uyarılarını bloke eder. Bu durumda larvaların 

beslenmesi hemen durur ve paralize olurlar. SAMAND güçlü bir mide zehiri olup 

kontakt etkiye sahiptir. 

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR 
 

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı 
Uygulama 

Dozu 

Son 
Uygulama 

ile Hasat 
Arasındaki 

Süre 

Biber 

(Sera) 

Pamuk yaprakkurdu 

(Spodoptera littoralis) 
30 g/da (Larva) 7 gün 

Domates 

(Sera) 

Yeşilkurt (Helicoverpa 

armigera) 

30 g /100 l su 

(Larva) 
7 gün 

Bağ * 
Bağda Salkım güvesi (Lobesia 

botrana) 

25 g/100 l su 

( Larva) 
7 gün 

Hıyar 

(Sera) 

Pamuk yaprakkurdu 

(Spodoptera littoralis) 

30 g /100 l su 

(Larva) 
7 gün 

Kornişon 
Pamuk yaprakkurdu 

(Spodoptera littoralis) 

30 g /100 l su 

(Larva) 
7 gün 

Pamuk 
Yeşilkurt (Helicoverpa 

armigera) 
40g/da(Larva) 21 gün 

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz. 
 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN 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 ilaçlı su depoya ilave 

edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama 

tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma 

ürününü aynı gün içinde kullanınız. 

 

KALİBRASYON:  

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. 

Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli 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. 
 

 

 

 

FERAS KİMYA ZİRAİ İLAÇ TAR.HAY.NAK.SAN.İÇ VE DIŞ 

TİC.LTD.ŞTİ. 

 

SAMAND 
 

Suda Çözünen Granül (SG) 

 

GRUBU 6 İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 

 

% 5 Emamectin Benzoate 

 

-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. 

 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:  

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik. 
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Net Miktarı:  

Azami Perakende Satış Fiyatı: 

                                                                                                                                                                                

İÇİNDEKİLER: %5 Emamectin Benzoate 

                            

UYARI KELİMESİ: TEHLİKE 

ZARARLILIK İFADELERİ 

H302: Yutulması halinde zararlıdır 

H300+H310+H330:Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda 

öldürücüdür. 

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. 

H371: Organlarda hara yol açabilir. 

H318: Ciddi göz hasarına yol açar. 

H400: Sucul ortamda toksiktir. 

H420:Atmosferin üst katmanındaki ozon tabakasını tahrip ederek kamu 

sağlığına ve çevreye zarar verir 
 

ÖNLEM İFADELERİ 

P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.  

P260:Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. 

P262: Gözle,ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin  

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

dikkatlice durulayın. Takılı va yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. 

Durulamaya devam edin. 

P361: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen çıkartın. 

P273: Çevreye verilmesinden kaçının. 

P280:Koruyucu eldiven/kotuyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 

P309+P311:Maruz kalınma ve kendini iyi hissetmeme halinde: ULUSAL 

ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru 

arayın. 

 

P501İçeriği/kabı,yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası tüzüğe   uygun bertaraf edin. 

 

EKBİLGİ:EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için 

kullanma talimatlarına uyun. 
 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: 

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. 

-Balıklara zararlıdır. Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız. 

-BKÜ’yü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz 

-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ: 

Biber, Hıyar ve Kornişon pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde 

yürüyerek ,100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva 

görüldüğünde zararlı mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan 

yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen göstermelidir. 

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip , tarlanın 

büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek , bitkinin çiçek ,yaprak , sap , 

meyve ve sürgünlerinde , yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık 

bulunmuş ise uygulama yapılır. 

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı 

sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek 

sayısı tepe noktasına ulaşıp , düşmeye başlamalı , etkili sıcaklık toplamı 1.dölde 

120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı 

, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir.etkili sıcaklık toplamı 2. Dölde 

520 gün-derece ,3. Dölde 1047 gün dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. Dölde 

çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk,3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde 

olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir 

uygulama yapılır. 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: 

SAMAND adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6 olarak 

sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma 

ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu 

nedenle direnç gelişimini geciktirmek için SAMAND’ın aynı üretim sezonu 

içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın 

tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 6 

harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:  

SAMAND birçok insektisit ve fungisitle karışabilir. Geniş uygulamalardan önce 

karışım halinde kullanılacak ilaçla bir fiziki karışabilirlik testi yapılması önerilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERAS KİMYA ZİRAİ İLAÇ TAR.HAY.NAK.SAN.İÇ VE DIŞ 

TİC.LTD.ŞTİ. 

 

SAMAND 
 

Suda Çözünen Granül (SG) 

 

GRUBU 6 İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 

 

 

% 5 Emamectin Benzoate 

 

 
İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: 

 

YUTMA halinde hemen tıbbi müdahaleye başvurulmalıdır. 

Yutulabiliyorsa bir bardak su içirilmelidir. Sadece doktor yönlendirmeleri 

doğrultusunda kusturmaya çalışılmalıdır. Baygın durumdaki hastaya 

ağızdan asla bir şey verilmemeli, kusturmaya çalışılmamalıdır. 

İLAÇ DERİ VE GÖZE temas halinde ilaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız. 

İlaçla temas eden kısımları bol su ile yıkayınız. Göze teması halinde, göz 

kapakları açılarak gayet yavaş akan suda 15 dakika süre ile yıkanmalıdır.  

İLACIN SOLUNMASI durumunda hasta temiz havaya çıkarılmalı, nefes 

alamıyorsa suni teneffüs yapılmalıdır. Derhal tıbbi yardım istenmelidir. 

 

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:  

 

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. 
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DEPOLAMA DURUMU: 

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan 

depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün 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/

