
BİTKİ KORUMA 

ÜRÜNLERİNİN 

HAZIRLANMASI VE 

UYGULANMASI

ZİRAİ İLAÇLAR HATALI 

KULLANILDIĞINDA 

Çevre K�rl�l�ğ�ne
Doğal Dengen�n Bozulmasına
Bağışıklık S�stem�n�n
Bozulmasına
Daha Az Etk�ye
Ürün Kaybına
Mal�yet Artışına sebep olur.

DEĞERLİ ÜRETİCİ 

TABİATI  ZEHİRLEMEK,
KENDİMİZİ  VE  GELECEK
NESİLLERİMİZİ
YOK  ETMEKTİR. 
   
İlaçlamada Başarı İç�n:
Uygun İlacı
Yeterl� Dozda
Uygun Aletle
Doğru Zamanda
Kullanınız…

İlaçlamadan Sonra

ü Sabunlu su �le el ve yüz �y�ce yıkanmalı

ü İlaçlama esnasında ve sonrasında baş 

ağrısı, m�de bulantısı, baş dönmes�, göz 

kapaklarında aşırı yorgunluk, terleme ve 

göz kararması g�b� zeh�rlenme bel�rt�ler� 

görülmes� hal�nde hemen doktora 

g�d�lmel�d�r.

ü Artan �laçlar ve yıkama suları tarım 

yapılmayan b�r yerde açılacak çukura 

gömülmel�d�r, 

ü İlaçlar  k�l�tl�   b�r  yerde  gıda 

maddeler�nden uzakta saklanmalıdır.

ü Ale t le r �n  bak ımı  düzen l �  o la rak 

yapılmalıdır.
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ZİRAİ İLAÇ NEDİR ?

Z�ra� mücadelede kullanılan, önley�c�, yok 

ed�c�, uzaklaştırıcı, azaltıcı maddeler� 

maddeler� �çeren karışım veya k�myasal 

maddelere z�ra� �laç(pest�s�t) den�r.

NEDEN KULLANILIR?

Hastal ık ,  zarar l ı  ve yabancıot lar ı 

ekonom�k zarar eş�ğ� altında tutarak, 

tarımsal ürünler�n ver�ml� ve kal�tel� 

yet�şt�r�lmes� �ç�n kullanılır.

İLACI SEÇERKEN 

 

 Son kullanım tar�h� geçm�ş �laçları,

İmal tar�h�, ser� numarası, ruhsat tar�h� ve 

numarası bulunmayan �laçları satın 

almayınız,

Ambalajı mutlaka kontrol (açılmış, hasarlı, 

akmış olup olmadığı) ed�n�z,

İlacın et�ket�n� mutlaka okuyunuz,

İlacın uygulama metodu ve mal�yet�n� 

öğren�n�z,

İlacın Hazırlanması ve 

Uygulanması Sırasında Uyulması  

Gereken Hususlar

Ø İlaç et�ket�ndek� öner� ve uyarılara 

uyulmalıdır.

Ø İlaçlamalarda tem�z su kullanınız.

Ø İlaçlama alet�n�n kal�brasyonu mutlaka 

yapılmalıdır.

Ø İlaçlama anında  maske, tülbent vb. 

takılmalı, eld�ven ve ç�zme g�y�lmel�d�r.

Ø İlaçlama sabah erken veya akşam geç 

saatlerde, sak�n havada ve uygun 

sıcaklıkta yapılmalıdır.

Ø B�tk�ler�n ç�çeklenme dönemler�nde 

kes�nl�kle �laçlama yapılmamalıdır.

Ø Arı kovanlarına karşı d�kkatl� olunuz.

 

SON İLAÇLAMA İLE HASAT 

ARASINDA GEÇMESİ GEREKEN 

SÜREYE MUTLAKA UYUNUZ.
Ø Kullandığınız �laç ambalajlarını;
Ø Açıkta bırakmayınız,
Ø Dere ve sulara atmayınız,
Ø Toprağa gömünüz veya toplama ün�teler�ne 

bırakınız.

Ø Öğle sıcağında, yağmurdan önce, rüzgarlı 

havada �laç atmayınız.

Ø İ laçları tavs�ye ed�ld�ğ� dozda ve 

zamanında kullanınız.
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