
İmal Tarihi      : 

Son Kullanma Tarihi   : 

Şarj No       : 

Ruhsat Tarih Ve No      :  

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR 

 

 

 

Bitki adı 

 

 

Zararlı organizma adı 

 

 

Uygulama dozu 

Son 

uygulama ile 

hasat 

arasındaki 

süre 

Pamuk Pamuk Yaprak Kurdu  

( Spodoptera littoralis) 
30 ml/da Larva 28 gün 

Biber Pamuk Yaprak Kurdu Spodoptera 

littoralis) 
30 ml/da Larva 7 gün 

Mısır Çizgili Yaprak Kurdu  

(Spodoptera exiqua) 
20 ml/da Larva 35 gün 

Hıyar 

(Sera) 

Pamuk Yaprak Kurdu 

(Spodoptera littoralis) 

 

30 ml/100 l su Larva 7 gün 

Kornişon Pamuk Yaprak Kurdu 

(Spodoptera littoralis) 

 

30 ml/100 l su Larva 7 gün 

 

 

PHYTON 50 EC Pamukta , biberde ve hıyarda pamuk yaprak kurdu  (Spodoptera littoralis) 

‘ya  ve mısırda  çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exiqua)’e karşı kullanılan ve kitin sentezini 

önleyerek etkili olan bir haşere ilacıdır. Bu ilaç yaprak kurdunun larvaları üzerinde etkilidir. 

Temastan ziyade mide yoluyla etki eder. PHYTON 50 EC  esas itibariyle ilaçlanmış bitki 

kısımlarının yüzeyinde kalır. Sistemik olmayıp güçlü bir larva öldürücü ilaçtır. İlaçlı larva 

uygun şekilde gömlek değiştiremez 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: 

Tavsiye dozu üzerinden hazırlanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile 

karıştırılır. Uygulama makinasının 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 : Uyguulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. 

Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı 

ayarlanmalıdır. Uygulamalar günü 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 parçalarının 

yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. 

Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FERAS KiMYA ZİRAİ İLAÇ TAR.HAY.NAK.SAN. 
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     PHYTON 50 EC  
EMÜLSİYON KONSANTRE (EC) 

 

Grup 15 

 

İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 

 

                                        

                                          50 g/L  Lufenuron 
 

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 1 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. 

 

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. 

 

 

 

 

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL : 114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Net Miktarı   : 

Satış Fiyatı (KDV Dahil) : 

 

İÇİNDEKİLER:  Lufenuron 

 

ZARARLILIK İŞARETİ 

 

        
 

DİKKAT 

 

ZARARLILIK İFADELERİ 

H226 Alevlenebilir sıvı ve buhar 

H315 Cilt tahrişine yol açar. 

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 

H312+H332 Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda 

zararlıdır.  

H411  Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki 

 

ÖNLEM İFADELERİ 

P102  Çocukların erimeyeceği yerde saklatın. 

P210 Isıdan7kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak 

tutun. Sigara içilmez. 

P234  Sadece orijinal kabında saklayın. 

P273 Çevreye verilmesinden sakının. 

P280  Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz 

koruyucu kullanın. 

P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise; Tıbbi 

yardım/müdahale alın. 

P501 İçeriği/kabı,yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası      

  tüzüğe uygun bertaraf edin 

 

 EKBİLGİ:EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik 

riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ: 

Biber, Hıyar ve Kornişon’da pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 

100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele 

gereklidir. Uygulamalar larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından 

uygulama zamanına özen gösterilmelidir.  

Pamuk’ta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 

bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 

yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya başlanır. 

Mısır’da çizgili pamuk yaprakkurduna karşı tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra 

üzerindeki yan yana 5’er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilerek larvalar sayılır. 

Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır. 
 
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: 

PHYTON 50 EC, adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre  Grup 15 olarak 

sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin 

tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini 

geciktirmek için PHYTON 50 EC’nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama 

sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki 

mekanizmasına sahip (Grup 15 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen 

gösteriniz. 

 
KARIŞABİLİRLİK DURUMU : 

PHYTON 50 EC  nötr reaksiyonlu insektisitler ile karıştırılabilir. Karıştırılacak ilacın 

reaksiyonu bilinmiyor ise karışım yapmadan önce bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FERAS KiMYA ZİRAİ İLAÇ TAR.HAY.NAK.SAN. 
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PHYTON 50 EC 
EMÜLSİYON KONSANTRE (EC) 

 

Grup 15 

 

İNSEKTİSİT (Böcek İlacı) 

 

                                       

                                             50 g/L  Lufenuron 
 
 
İLK YARDIM TEDBİRLERİ:  

Göz ile teması halinde;  göz açıkken 15-20 dakika bol su ile iyice yıkayın. 

Doktora başvurulmalıdır. 

Cilt ile teması halinde; kirlenmiş elbiseleri çıkarın. Ürün ile temas eden 

yerleri bol su ve sabun ile iyice yıkayın.doktora başvurun. 

Yutulması halinde; derhal tıbbi yardım sağlayınız. Akciğerlere 

kaçmamasına dikkat edilerek mide yıkanmalıdır. Bilinci yerinde olmayan 

hastaya ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz. 

Solunması halinde; etkilenen kişi temiz havaya çıkarılır. Solunum 

yavaşlamışsa suni solunum yapılır. Derhal doktora başvurulmalıdır. 

  

ANTİDOTU: Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. 

 
 
 
 

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL : 114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT 

EDİLECEK HUSUSLAR : 

 

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. 

- Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yerüstü sularına 

bulaştırmayınız. 

- Orijinal ambalajında kapalı olarak, ateşten uzakta, 

serin ve kuru yerde muhafaza ediniz . 

- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. 

- Boş ilaç ambalajlarını başka bir amaç için 

kullanmayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz. 

 

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 
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