
imal Tanhi: (Baski veya damga ile 
ay ve yil olarak)

Son kullanma tarihi. (")
§arj No: (Damga ile)
Ruhsat tarih ve no.su: 16.12.2015/10436

Net Miktari (kg veya It)
Brut agirlik (kg)
Azami perakende sati§ fiati: Baski

iQiNDEKiLER:
Buprofezin

HEKTAS TICARET T.A.§.

DOLMEN® 400 SC
GENEL BiLGi: DOLMEN 400 SC, buprofezin etkili maddesini iperen “bdcek 
buyiime duzenleyicisi" (IGR) bir insektisit olup, temas ve mide yoluyla etkilidir. 
Nimf ve larvalarm deri degi§ikli§ini yavaplatarak dlumlerine sebep olur. Kitin 
sentezini yapamayan larvalar gdmlek degiptiremez ve dlurler. Ayrica ilaca maruz 
kalan erginlerin yumurta birakma oranlari azalir. Urun bu dzellikleriyle entegre 
mucadele programlanna uygunluk arz eder.

KULLANILACAGI BilKi VE ZARARLI ORGANiZMALAR

Suspansiyon konsantre (SC)

ZARARLILIK i§ARETLERi:
<$>Insektisit (Bdcek ilaci)Grup 16

400 g/L Buprofezin

ONCE ETiKETl OKUYUNUZ 
EVDE KULLANMAYINIZ
gOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERlNDEN UZAK TUTUNUZ. 
BlTKi KORUMA URUNLERiNlN UYGULANMASI SIRASINDA HiQ BiR 
§EY YEMEYl'NiZ, IgMEYlNlZ, SlGARA KULLANMAYINIZ.
BlTKi KORUMA URUNU UYGULANMI§ SAHAYA 1 GUN iNSAN VE 
HAYVAN SOKMAYINIZ.
INSAN VE gEVRE SAGLIGI UZERlNE RiSKLERi ONLEMEK igiN 
TAVSiYE EDlLDlGi §EKlLDE VE TAVSlYE EDiLEN DOZDA 

JLLANINIZ.
lAVSlYE EDiLEN URUNLERiN DI§INDA KULLANILMASI kesInlIkle 
YASAKTIR.
KULLANILAN BilKi KORUMA URUNU BO§ AMBALAJININ DORTTE 
BiRiNE KADAR TEMiZ SU KOYARAK MCE gALKALAYINIZ. 
gALKALAMA SUYUNU iLAgLAMA TANKINA BO§ALTINIZ. BU i§LEMi 
Qg KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHiRLENME BELiRTiLERi:
Mide bulantisi, kusma, karm agrisi ve ishal gdrulebilir.

iLK YARDIM TEDBiRLERi :
Gdz: Temas halinde 15-20 dakika goz apikken bol su ile yikaym. 
Rahatsizlik devam ederse doktora bapvurulmalidir.
Cilt: Temas halinde elbiselerini pikarm. Ilap degen vucut kisimlarmi 15-20 
dakika bol su ve sabun ile yikaym. Rahatsizlik devam ederse doktora 
bapvurulmalidir.
Yutma: Agzi palkalaym. Kusturmaya pahpmaymiz. Bilinci kapali hastaya 
kesinlikle a§izdan bir §ey verilmez ve kusturulmaz. Derhal doktora 
bapvurun.
Soluma: Etkilenen kipi temiz havaya tapmmalidir, Gerekli gdriilmesi 
halinde suni teneffiis yaptirm. Derhal doktora bapvurulmalidir.

TEDAVi §EKLi: Mide muhteviyatmm nefes borusuna kapmamasma dikkat 
ederek, mide yikanmalidir. Sonra semptomatik ve takviye edici tedavi 
uygulanmalidir.

Son
uygulama 
He hasat 
arasindaki 
silre

Bitki Adi Zararli Organizma Adi Uygulama Dozu ve 
Donemi ZARARLILIK iFADELERi (H):

H411 Sucul ortamda uzun sure kalici, toksik etki.Pamuk Tutun beyazsinegi 
(Bemisia tabaci)

100 ml/da 
Larva, pupa

ONLEM iFADELERi (P):
P273 gevreye verilmesinden kapmm.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kiyafet/goz 
koruyucu/yuz koruyucu kullanm.
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tibbi 
tavsiye/mudahale almiz.
P501 iperigi/kabi ilgili yonetmelikler dogrultusunda 
bertaraf edin.
EUH401 insan saghgma ve pevreye ydnelik riskleri 
onlemek ipin, kullanma talimatlarma uyun.

Nar Nar beyazsinegi 
(Siphonin us phillyreae)

35 ml/100 L su 
Yumurta, larva, pupa

56 gun

BiTKi KORUMA URUNUNUN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu uzerinden hesaplanan bitki koruma uriinu once ayri bir kapta bir 
miktar su ile kanptinlir. Ilaplama makinesinin deposu yanya kadar su ile 
doldurulur. Makinenin kariptiricisi palipir durumdayken karipim depoya ilave edilir. 
Kanptirmaya devam edilerek depo suyla tamamlamr. Uygulama tamamlanmcaya 
kadar kariptirma iplemine devam edilir. Hazirlanan kanpimi aym gun ipinde 
kullanmiz.

KALiBRASYON: Uygulama dneesinde ilaplama makinasmm kalibrasyonu 
yapilmalidir. Uygulamalarda iyi bir kaplama saglayacak pekilde ilapli su miktari 
ayarlanmahdir. Uygulamalar giinun serin saatlerinde, ruzgarsiz veya az riizgarli 
hava kopullarmda yapilmalidir.

iLAgLAMA MAKiNASININ TEMiZLiGi: Uygulamanm tamamlanmasmdan hemen 
sonra ilaplama makinesinin deposunu guvenli bir pekilde bopaltmiz. Depoya temiz 
su doldurduktan sonra kariptinciyi ve puskurtme sistemini pahptirarak tiim 
parpalarm yikanmasmi saglaymiz. Yikama iplemini su kaynaklarmm yakmmda 
yapmaymiz. Yikama suyunu ve atiklari su kaynaklarma bopaltmaymiz.

^'u ^ ' ' ANTiDOTU: Ozel bir antidotu yoktur. Belirtilere gore tedavi uygulamr.

DlvNesiirt $*$ $$$* <*>HEKTA§ TiCARET T.A.§’nin tescilli markasidir.
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BiTKi KORUMA URUNUNUN KULLANMA §EKl_i VE ZAMANI:

Pamukta tutiin beyazsinegine kar§i beyazsinek yogunlugu dikkate almdigmda 
yaprak ba§ma 10 larva+pupa bulundugunda mucadeleye ba§lanmahdir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DIKKAT
EDiLECEK HUSUSLAR:
• Anlara zehirlidir, gigeklenme ddneminde 

kullanmayimz.
• Baliklara zehirlidir, yer alti ve yer iistii sularma 

bula§tirmaymiz.
• Bo§ ambalajlan ba§ka bir amag igin kullanmayimz, 

usuliine uygun imha ediniz.

HEKTA§ TICARET T.A.§.

DOLMEN® 400 SC
Suspansiyon konsantre (SC)

• DiKKAT: Kullanmadan once iyice galkalaymiz!Insektisit (Bocek ilaci)Grup 16
Narda nar beyazsinegine kar§i yapilan kontrollerde yaprak bagma en az 10-14 
adet canli birey (yumurta, larva,pupa) gdruldugunde urunlii mucadeleye 
baglamr. Uygulama sirasmda nar agacinm turn organlarmm homojen gekilde 
uygulamasma dzen gdsterilmelidir.

DEPOLAMA DURUMU :
Normal (serin ve kuru) gartlarda orijinal ambalajmda 
agilmadan depolandigmda 4 yil sure ile bitki koruma 
urununiin fiziksel 
hoggbru (tolerans) sinirlan digmda degigiklik olmaz.

FiRMA BEYANI :
Orijinal ambalajlarmda satilmak kaydi ile, imalatgilar 
ilaglarmm kalitesini garanti ederler. Imalatgilar ilaglarimn 
hatali depolanmasi veya hatah tatbiki veya tavsiyelere 
uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar igin 
sorumluluk kabul etmezler.

400 g/L Buprofezin

kimyasal ve biyolojik dzelliklerinde

DiRENQ ILE iLGiU BiLGi:
Dolmen 400 SC adh bitki koruma urunu, etki mekanizmasma gore Grup 16 
olarak smiflandmlmig bir insektisittir. Aym etki mekanizmasma sahip bitki 
koruma uriinlerinin tekrarlayan uygulamalan, direng geligimini tegvik etmektedir. 
Bu nedenle, direng geligimini geciktirmek igin Dolmen 400 SC’nin aym uretim 
sezonu igerisinde onerilen toplam uygulama sayisim agmayimz. Uygulamamn 
tekrarlanmasi gerektigi durumlarda ise, farkh etki mekanizmasma sahip (Grup 
16 harici) bitki koruma urunlerinin kullamlmasma dzen gdsteriniz.

KARI§ABiLiRLiK DURUMU:
Alkali dzellikteki bitki koruma uriinleriyle kullamlmaz. Ancak di§er bitki koruma 
urunleri ile kangim yapmadan dnce on karigim testi yapilmasi tavsiye edilir.

RUHSAT SAHiBi VE URElid FiRMA: 
HEKTA§ TiCARET T.A.§.
Gebze Osb Mahallesi 700. Sk. No: 711/1 
Gebze / KOCAELi 
Tel: 0262 751 14 12 
Fax: 0262 751 14 22
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