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Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmay›n›z.
Çocuklardan, g›da ve hayvan yemlerinden uzak 
tutunuz.
Ürünün uygulanmas› s›ras›nda hiçbir fley yemeyiniz, 
içmeyiniz, sigara kullanmay›n›z. 
‹nsan ve çevre sa€l›€› üzerine riskleri önlemek için, 
tavsiye edildi€i flekilde ve tavsiye edilen dozda 
kullan›n›z. 
TAVS‹YE ED‹LEN ÜRÜNLER‹N DIfiINDA 
KULLANILMASI KES‹NL‹KLE YASAKTIR.

GRUBU -- Feromon+Tuzak

DECIS ® Trap Bayer Grubu’nun tescilli markas›d›r.

TUZAKLARIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI 
Akdeniz meyvesine€i popülasyonunu izlemek için, ruhsatl› efleysel çekici 
tuzaklar ergin ç›k›fl›n› belirlemek üzere yerden 1.5-2 metre yüksekli€e, 
a€açlar›n güneydo€u ve/veya hakim rüzgar yönüne 100 a€aca bir tuzak 
olacak flekilde as›lmal›d›r.

TUZAKLARIN KULLANMA fiEKL‹
‹zleme amaçl› as›lan bu tuzaklarda ilk ergin yakalan›r yakalanmaz 
meyvelerin vurma olgunlu€una ulaflmas›na yak›n (yaklafl›k 1 hafta önce) 
DECIS TRAP a€açlar›n güney ya da güneydo€u yönüne yerden 1.5 - 2 m 
yüksekli€e as›lmal›d›r. 
Tuzaklar birim alana homojen flekilde yerlefltirilmelidir. Bahçe kenarlar›na 
veya bulafl›k bahçenin bulundu€u tarafa DEC‹S TRAP daha fazla 
as›lmal›d›r.
Bahçenin geçmifl y›llardaki zararl›l›k durumu bilinmeli, gerekirse ilk 
y›llarda kimyasal mücadeleyle birlikte tavsiye edilmelidir (Kimyasal 
mücadele say›s› ilk y›l 1/2, 2. y›l 2/3 azalt›labilir).
Tuzaklar sezon boyunca kullan›l›r.

ZEH‹RLENME BEL‹RT‹LER‹
Lokal: Baz› kiflilerde lokalize paresteziye, yanma veya uyuflma hissine, 
kar›ncalanmaya geçici olarak neden olabilir. Ürün, gözleri, deriyi ve 
mukus zar›n› tahrifl eder. Sistemik: Huzursuzluk, gastroentestinal 
rahats›zl›klar, titremeler, bafl dönmesi, bafl a€r›s›, mide bulant›s›, kusma, 
kas se€irmesi, bilinç kayb›, konvülsiyonlar, koma.

‹LKYARDIM ÖNLEMLER‹
Genel öneri: Kaza s›ras›nda veya kendinizi iyi hissetmezseniz hemen 
t›bbi yard›m al›n›z. (Gerekti€i durumda etiketi gösteriniz). Solunmas› 
halinde: Temiz havaya ç›kart›n›z. Semptomlar›n devam› halinde veya her 
türlü flüphe halinde doktora baflvurunuz. Cilt ile temas: Kirlenmifl olan 
giysilerinizi ve ayakkab›lar›n›z› hemen ç›kar›n›z. Sabun ve bol miktarda 
su ile hemen y›kay›n›z. Tahrifl oluflur ve devam ederse t›bbi yard›m al›n›z.
Göz ile temas: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklar›n›n alt› dahil 
olmak en az 15 dakika boyunca iyice y›kay›n›z. Tahrifl oluflur ve devam 
ederse t›bbi yard›m al›n›z. Yutulmas› halinde: Kusturmay›n. A€z› 
çalkalay›n›z. K›p›rdatmay›n›z. T›bbi bak›m al›n›z.

ANT‹DOTU VE TEDAV‹S‹
Riskler: Ürün pyrethroid içerir. Pretroid zehirlenmesi, karbamat veya 
organofosfor zehirlenmesiyle kar›flt›r›lmamal›d›r.
Tedavi: Lokal tedavi: Hastan›n sa€l›k durumu göz önünde bulundurularak 
semptomatik tedavi ve uygun destek tavsiye edilir. Sistemik Tedavi: 
Önemli yutma durumlar›nda ilk 2 saat içerisinde mide y›kamas› dikkate 
al›nmal›d›r. Bununla birlikte, aktif karbon ve sodyum sülfat uygulamas› 
daima tavsiye edilebilir. Solunumla ilgili ve kalple ilgili fonksiyonlar 
izlenmelidir. EKG-Kontrolü (Elektrokardiogram). Zehirlenmeden 24-48 
saat sonra ciddi vakalar geliflebilir, pulmoner ödemi izleyin. Pulmoner 
ödemin ilk iflareti görüldü€ünde, hasta oksijen çad›r›na yerlefltirilmeli ve 
semptomatik tedavi uygulanmal›d›r. Solunum borusunu aç›k tutunuz. 
Gerekli ise oksijen veriniz ya da suni solunum yap›n›z. Ç›rp›nma 
durumlar›na karfl›, standart perhizlere göre benzodiazepin (örne€in: 
diazepam) verilebilir. Kontraendikasyon: Adrenalin türevleri. 
Kontraendikasyon: Atropin. Özel bir antidot bilinmiyor. Kendili€inden ve 
devams›z iyileflme.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN D‹KKAT 
ED‹LECEK HUSUSLAR
Ar›lara ve bal›klara zehirlidir. 
Su kaynaklar›na bulaflt›rmay›n›z.
Tuzaklar kullan›ma haz›r olarak üretilmifltir, özel bir 
haz›rl›k ifllemi gerektirmez. Ambalaj›ndan ç›kar›larak 
as›lacak vaziyettedir.  
Tuzaklar› usulüne uygun olarak imha ediniz. 
Tuzaklar› baflka amaçlar için kullanmay›n›z.  

DEPOLAMA DURUMU
Tuzaklar kuru ve serin yerlerde, orijinal ambalaj›nda 
normal depolama flartlar›nda (+ 5°C ile + 25°C) 
muhafaza edilmelidir. Normal depolama flartlar› 
alt›nda fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini 2 y›l 
muhafaza eder. 

F‹RMA BEYANI
Firma ürünün etikette önerildi€i flekidel, zaman ve dozlarda uyguland›€› takdirde 
etkinli€ini garanti eder. Ürünün yanl›fl depolanmas›ndan, yanl›fl doz ve zamanda 
uygulanmas›ndan do€abilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

‹MALATÇI F‹RMA:
SEDQ - Sociedad Espafiola de Desarrollos Qufmicos, S.L. Camino del Acipres 
s/n.22400 Monzon-Huesca/ ‹SPANYA

RUHSAT SAH‹B‹ VE ‹THALATÇI F‹RMA:
Bayer Türk Kimya San. Ltd. fiti.
FSM Mah. Balkan Cad. No. 53
34770 Ümraniye - ‹STANBUL

0.015 g Deltamethrin + 7,8 g Ammonium acetate + 0,5 g 
Chlorohydrate trimethylamine + 

0,03 g 1.5 - Diamineopentane / Tuzak

ULUSAL ZEH‹R MERKEZ‹ (UZEM) Tel: 114

‹Ç‹NDEK‹LER
Deltametrin

ZARARLILIK ‹fiARETLER‹

Uyar› Kelimesi: Dikkat

ZARARLILIK ‹FADELER‹
H410 Sucul ortamda uzun süre kal›c›, çok toksik etki.
EUH401 ‹nsan sa€l›€› ve çevreye olan risklerinden kaç›nmak için, 
kullan›m talimatlar›na uyunuz.

ÖNLEM ‹FADELER‹
P102 Çocuklar›n eriflemeyece€i yerde 
saklay›n.
P273 Çevreye verilmesinden kaç›n›n.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu k›yafet/
göz koruyucu/yüz koruyucu kullan›n.
P391 Döküntüleri toplay›n.
P405 Kilit alt›nda saklay›n.
P501 ‹çerikleri/kab› yerel yönetmeliklere 
uygun olarak at›n›z.

‹mal tarihi : 

Son kullanma tarihi : 

fiarj numaras› : 

Ruhsatname tarihi ve numaras› : 06.07.2015 / 10303

Akdeniz meyvesine€i feromon ve tuza€›

KULLANILACA⁄I B‹TK‹ VE ZARARLI ORGAN‹ZMALAR

Bitki Ad› Zararl› organizma ad› Uygulama dozu 
  
Turunçgiller  5 tuzak/da  
 Akdeniz meyve sine€i (Kitlesel tuzaklama)
 (Ceratitis capitata)
fieftali ve  8 tuzak/da  
Nektarin  (Kitlesel tuzaklama)


