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Net Miktar
:
Azami perakende satış fiyatı

2655

GENEL BİLGİLER:
Kullanılması:
METHOMEX 90 SP suda eriyebilir toz formulasyonda, pamuk, tütün, soya çeşitli zararlılara
karşı kullanılan bir insektisittir. METHOMEX 90 SP ile, zararlılar ekonomik zarar seviyesine
ulaştığında tavsiye edilen dozlarda ilaçlama yapılmalıdır. METHOMEX 90 SP ‘yi sadece
tarımsal üretim amacıyla aşağıda belirtilen üründe kullanın, ev bahçelerinde veya başka bir
amaç için kullanmayınız.

Kullanıldığı Bitki Ve Zararlılar
Bitki
Tütün
(fidelik
döneminde)

Zararlı

Doz
Ve Dönem

Yaprak biti
(Myzus persicae)
Trips (Thrips tabaci)

55 g/da
(nimf ve
ergin)

temiz olduğundan emin olunuz. İlaçlama tankını 1/4 veya 1/2 ’ye kadar su ile doldurun.
METHOMEX 90 SP’ yi ilaçlama tankına koyun, mekanik ve hidrolik karıştırıcılarla iyice
karıştırın. Havalı karıştırıcılar kullanılmaz. Hazırlanan ilacı hemen kullanınız.
Pamuk bitkisi susuzluktan dolayı pörsümüş iken Methomex 90 SP ilaçlamalarından sonra bir
miktar kızarma görülebilir. Kızarıklığa mani olmak için pamuk bitkisi pörsümüş iken
ilaçlama yapılmaması tavsiye edilir. Düşük dozlarda Methomex 90 SP herhangi bir renk
değişikliğine sebep olmaz ve böylece mevsim boyunca birçok defa kullanılabilir.
METHOMEX 90 SP pamuğun bütün büyüme devrelerinde kullanılabilir, fakat mevsim
sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha fazla kızarıklık görülebilir. Daima tavsiye
edilen dozlarda kullanın. Dünyada yapılan birçok denemelere göre 7-15 gün aralıklarla
yapılan ilaçlama neticesinde oluşan kızarıklık mahsulu azaltmaz. Laboratuvar ve tarla
denemeleri METHOMEX 90 SP yeşil kurt yumurtalarına karşı ovisit (yumurta öldürücü)
etkisi olduğunu göstermiştir.
Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip insektisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca
kullanıldığında bazı zararlı türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği
görülebilir. Sonuçta ilaçların tavsiye edilen dozları ile bu zararlılara karşı yeterli etki
sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip insektisitlerin değişimli olarak kullanılması
veya bu tür ilaçlarla tank karışımı yapılması zararlıların dayanıklılık kazanmasını geciktirir
veya engeller.
ÖNEMLİ: Kullanmadan önce zarfı açmayın. Tekrar kullanmayın, boş ambalajı gömün. İlacı
karıştırırken, tanka koyarken, uygulama yaparken veya başka bir şekilde kullanırken
Methomyl buhar ve sisine karşı korunmak için, koruyucu elbise, gözlük ve maske kullanın.
Hergün temiz elbise giyin. Kullandıktan sonra, yemek yemeden ve sigara içmeden önce
vücudun ilaç ile temas eden yerlerini yıkayın. Uygulama sırasında ve bulaşma tehlikesi
olduğunda hayvanları ve korumasız insanları uygulama sahasından uzak tutun.
BU PAKETTE SUDA ERİYEBİLEN POŞET İÇİNDE METHOMEX 90 SP
MEVCUTTUR. KULLANIM SIRASINDA PAKETİ DİKKATLİCE AÇIN VE EL
DOKUNMADAN, ISLATMADAN, HEMEN, POŞETİ KISMEN SU İLE DOLU
İLAÇLAMA APARATININ DEPOSUNA ATIN. POŞET AMBALAJ SUDA
TAMAMEN ERİR. İLACIN ERİMESİ İÇİN KARIŞTIRMA DÜZENEĞİNİ ÇALIŞTIRIN
VE DEPOYU SU İLE TAMAMLAYIN.

N Çevre İçin Tehlikeli
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METHOMEX 90 SP
Suda Eriyebilir Toz (SP)
İnsektisit (Böcek ilacı)
% 90 Methomyl içerir.
S-methyl-N-[(methylcarbomyl)oxy] thioacetimidate

21

Yeşil Kurt
80 g/da
(Helicoverpa
Larva
7
armigera) *
Soya
Yeşil Kurt
80 g/da
(Helicoverpa
Larva
14
armigera)
* Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kullanılmaz.
İlacın Hazırlanması Ve Uygulanması: İlacı hazırlamadan önce ilaçlama aletinin

ETİKETİN DEVAMI İKİNCİ SAYFADADIR.
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Hasat ile son
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1A

İNSEKTİSİT

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK
TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ
TENEFÜS ETMEYİNİZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK
KULLANINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA
HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ VE SİGARA
KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE
İLE İNSAN VE 10 GÜN SÜRE İLE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK
İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ANTİDOTU VE İLK YARDIM:
ATROPİNE antidotudur. Acil ihtiyaçlarda 0,5 mg atropine tabletleri için doktora
danışın. Şüpheli zehirlenmelerde hangi şartlarda olursa olsun doktora görünün. Eğer
yutulmuşsa 1–2 bardak su için ve boğazın arka tarafına doğru parmakla veya bir
şeyle dokunarak kusmayı sağlayın. Hasta kimseye veya kusan kimseye ağızdan bir
şey vermeyin ve doktor çağırın. Teneffüs edilmiş ise hastayı bu sahadan
uzaklaştırın. Sırt üstü yatırarak sakin tutun. Hasta nefes almıyorsa suni teneffüs
yapın. Hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin. Şayet ikaz belirtileri görülürse (ikaz
belirtileri aşağıda verilmiştir), doktor gelmeden önce 2,5 tablet (herbiri 0,5 mg.)
ATROPİNE yutturulur. Bu işleme boğaz kuruyuncaya kadar her 10-15 dakikada bir
devam edilir. Doktor gelinceye kadar lüzumlu miktarda içmeye devam edilir. İlacın
göze bulaşması halinde göz kapağını açık tutarak hafif akan bir su ile 15 dakika
boyunca yıkayınız. Deriye bulaşması durumunda bol su ve sabunla yıkayınız ve
gerekirse tıbbi müdahale yapınız.

DOKTORUN DİKKATİNE:
Zehirlenme belirtileri: Methomyl zehirlenmelerinde antichlorinesterase aktivite ile
ilgili halsizlik, baş ağrısı, bulanık görme, bulantı, mide krampları, göğüs sıkışması,
göz bebeklerinin büzülmesi, adale titremesi, terleme ve nabız düşmesi gibi etkiler
meydana gelir.
Tedavi: Tedavi için ATROPİNE SÜLFAT kullanılmalıdır. Damardan 1.2-2 mg
dozunda 10–30 dakikada bir, iyileşme görülünceye kadar enjeksiyona devam edilir.
Suni teneffüs veya oksijen lüzumlu olabilir. Hasta iyileşinceye kadar diğer
cholinesterase inhibitörlerinden hiçbiri kullanılmamalıdır. Morfin veya 2-PAM
kullanmayın. Bununla beraber Methomex 90 SP ve organik fosforlu insektisitlerin
zehirliliğini ortaya çıkarmak için yukarıda anlatıldığı gibi, ATROPİNE SÜLFAT
tedavisini tamamlayıcı gaye ile 2-PAM tavsiye edildiği gibi kullanılmalıdır.

ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ
(UZEM)’İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ.

İÇİNDEKİLER

Methomyl

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE
AÇIKLAMALARI :

R23 Solunması halinde toksiktir.
R28 Yutulması halinde çok toksiktir.
R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda
uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde
muhafaza edin.
S20/21 Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve
sigara içmeyin.
S22 Tozlarını solumayın.
S28 Cilt ile temasında derhal bol sabun ve su ile iyice
yıkayın.
S36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven,
koruyucu gözlük/maske kullanın.
S38 Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum
cihazı takın.
S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız
hemen bir doktora başvurun (mümkünse etiketi gösterin).
S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf
edin/ettirin.
S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım
talimatına/ Güvenlik bilgi Formuna başvurun.
S63 Kazara solunması halinde: Kazazedeyi temiz havaya
çıkarın ve dinlenmesini sağlayın.

ETİKETİN DEVAMIDIR.
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
METHOMEX 90 SP isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup 1A olarak
sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin
tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini
geciktirmek için METHOMEX 90 SP’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam
uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı etki
mekanizmasına sahip ( Grup 1A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen
gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
METHOMEX 90 SP yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında birçok
zirai mücadele ilaçları ile karışabilir. Ancak geniş çaptaki bir karışım yapmadan önce fiziksel
karışımın mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenliliği
küçük çapta bir karışımla denenmelidir. Karışım hazırlanırken önce Methomex 90 SP
ilaçlama tankına konulmalıdır.
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İNSEKTİSİT

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR:
Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları
dışında değişiklik olmaz. İlacı orijinal ambalajında kapalı olarak, nemli
olmayan ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz. Boş ilaç
ambalajını herhangi bir amaç için kullanmayınız. Boş ambalajları ya da
ilaç fazlasını su kaynaklarından uzak bir yerde toprağa gömünüz ya da
usulüne göre imha ediniz.
İLAÇLAMA ALETLERİNİN TEMİZLENMESİ:
İlaçlamadan hemen sonra gerekli koruyucu önlemleri alarak ilaçlama
aletinin pompası, hortum ve boruları, meme ve süzgeçler de dahil olmak
üzere tüm parçalarını temiz su ile yıkayınız. Atık suyu akarsu ve göllere
bulaştırmayınız.
ÇEVRE KORUMA TEDBİRLERİ:
Bal arılarına, kuşlara, balıklara ve diğer yabani hayvanlara zehirlidir.
Bitkilerin çiçeklenme sırasında arılar aktif olduklarından bu devrede
kullanmayın. Akarsulara, göllere ve herhangi bir sulama sistemine
bulaştırmayınız.
ALICININ DİKKATİNE FİRMA BEYANI:
Adama Turkey bu ilacın etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve
normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette
yeralmış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın
kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak
mümkün değildir. Mahsül zararı, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar,
hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu
edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar Flogaz’ın kontrolü
dışındadır. Bu ilaçla tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal
ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde
meydana gelebilecek zararlardan Flogaz hiçbir surette mesul değildir.
Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. ADAMA TURKEY BU
İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA, NE ÖZEL
BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN
KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR
İÇİN GARANTİ VEREMEZ.
İMALATÇISI:

Adama Makhteshim Ltd.
P.O.Box 60, Beer Sheva 8410001 İsrail
RUHSAT SAHİBİ:

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi
İslam Kerimov Caddesi No:1 Martı Tower
Kat:7 D:703 Konak/İzmir
Tel: 0232 462 61 40

