
Zirai mücadele ilaçlarını ruhsatlı bayilerden veya yetkili kurumlar-
dan satın alınız. 

* İlaçlarınızı reçete yaz-
ma belgesi olan teknik 
elemanlara reçete yazdı-
rarak Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığın-
dan bayilik izni olan ba-
yilerden satın alınız. 
* Ruhsatsız, kaçak, etiketi 
Türkçe olmayan veya 

sahte zirai mücadele ilaçlarını kullanmayınız. 
* İçeriği belli olmayan kaçak veya sahte ilaçlar, yetiştirdiğiniz 
ürünlere, çevreye ve size zarar verir. 
* Zirai mücadele ilaçlarını satın alırken üretim ve son kullanma 
tarihini kontrol ediniz. 
* Kullanım süresi geçmiş ilaçları satın almayınız. 
* Ambalajı bozulmuş ilaçları satın almayınız. 
Zirai mücadele ilaçlarını kilit altında ve özel yerlerde depolayınız. 

* Zirai mücadele ilaçlarını çocukla-
rın ve ilgisiz kişilerin ulaşamayacağı 
yükseklikte kapalı ve  kilitli dolaplar-
da saklayınız. 
* Zirai mücadele ilaçlarını gıda 
veya hayvan yemi bulundurduğu-
nuz yerlerde tutmayınız. 
* Zirai mücadele ilaçlarını insan ve 
hayvan sağlığında kullanılan ilaç-
larla bir arada tutmayınız. 
 

Zirai mücadele ilaç etiketini dikkatle okuyunuz, etikette yer alan 
bilgi ve ikazlara uyunuz.. 

* Zirai mücadele ilaçlarını yal-
nızca etiketinde belirtilen ürünler-
de ve zararlı organizmalara 
karşı kullanınız. 
* Zirai mücadele ilaçlarını etike-
tinde belirtilen tekerrür ve doz-
larda kullanınız. 
* Yüksek dozlarda ilaç uygular-

sanız doğal düşmanların ölmesine, doğal dengenin bozulmasına 

ve başka zararlıların ortaya çıkmasına neden olursunuz. 
* Yüksek dozlarda ve devamlı ilacın kullanılması  dirence neden 
olur. İlaçlar direnç kazanan zararlıları öldürmez. 
* İlaç hazırlarken mutlaka ölçü kabı kullanınız. 
İlaçlamadan önce zirai mücadele makinenizi kontrol ediniz. 

* Bahçeniz, bağınız, seranız ve 
tarlanız için uygun zirai müca-
dele makinesini ve meme tipini 
seçiniz. 
* İlaçlama makinesinin meme ve 
basınç ayarlarının düzgün oldu-
ğunu kontrol ediniz. 
* İlaçlamaya başlamadan önce 
ilaçlama makinesinin temiz oldu-
ğundan ve ilaç artığı bulundur-
madığından emin olunuz. 
* Uygulama öncesi ilaçlama 
makinesinin kalibrasyonunu 
yapınız. 
* İlaçlamadan sonra makinenizi 
bol sodalı veya arap sabunlu 
suyla doldurup 24 saat bekleti-

niz, sonra çalkalayınız, depoyu boşaltınız ve bol su ile yıkayınız. 
Zirai mücadele ilaçlarını hazırlamadan önce mutlaka koruyucu 
malzemelerinizi (eldiven,iş tulumu,maske) giyiniz ve ilaçlama bitin-
ceye kadar çıkartmayınız. 

* İlacınızı yağışsız ve rüzgarsız havada kullanınız.. 
* İlaç hazırlarken ve uygulama sırasında ilacı solumayınız, bir şey 
yemeyiniz ve sigara içmeyiniz. 
Zirai mücadele ilaçlarına uygulama belgesi alınız ve ilaç uygula-
malarının kayıtlarını tutunuz. 
* Ürünlerinizde kullandığınız ilaçların mutlaka kayıtlarını tutunuz. 
Bunun için üretici kayıt defterinizi kullanınız. Kullanılan ilaçların 
kayıtlarının tutulması yasal zorunluluktur. Aksi durum cezai işlem 
gerektirir. 

* Çok ilaç değil doğru ilaç kullanınız, doğru ilaç reçeteye yazılan 
ilaçtır. Reçetede yazılan ilaç dışında başka ilaç kullanmayınız. 
Zirai mücadele ilaçlarını uygularken hedef dışı bulaşmaları engel-
leyiniz. 

* Zirai mücadele ilaçlarını uygu-
lamaya hazırlarken ve uygular-
ken mahlulün (ilaçlı suyun) topra-
ğa ve su kaynaklarına bulaşma-
masına dikkat ediniz. 
* İlaç uygulamalarını rüzgarsız 
havalarda yaparak, zerrelerin 
hedef dışı alanlara ve ürünlere 
taşınmasını önleyiniz. 
* Hazırladığınız mahlulü gecik-
meden uygulayınız. İlaçlama 
makinesi deposunda bekletmeyi-
niz. 
* Yağışlı havalarda ilaçlama 
yapmayınız. 
* İlaç uygulamalarınızı sabah 
erken saatlerde veya akşam se-

rinliğinde yapınız. Sıcak saatlerde ilaçlama yapmayınız. 
Zirai mücadele ilaç ambalajlarını çevreye atmayınız. 
• Zirai mücadele ilaçlarının boş ambalajlarını tarla kenarlarına ya 
da çeşme başlarına atmayarak doğayı ve çevreyi koruyunuz. 
* Biriktirdiğiniz üçlü yıkamaya tabi tutulmuş boş ilaç ambalajlarını 
bakanlık tarafından belirli yerlere yerleştirilmiş olan toplama kon-
teynırlarına ya da ilgili toplayıcı kurumlara götürerek teslim edi-
niz. 
Uygulama sonrası temizliği ihmal etmeyiniz. 

* Uygulamayı bitirdikten sonra ilaçlama makinesinin depo ve dış 
temizliğini yapınız. 
* Uygulama sırasında kullandığınız eldiven ve çizmelerinizi iyice 
yıkadıktan sonra depoya kaldırınız. 
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* Uygulama sırasında giydiğiniz iş tulumunu günlük elbiseleriniz-
den ayrı yıkayınız ve depoya kaldırınız. 
* İlaç uygulamalarından sonra mutlaka duş alınız ya da el, kol 
ve yüzünüzü sabun kullanarak iyice yıkayınız. 
Uygulama yapılan tarım alanlarına insan ve hayvanların girme-
sine izin vermeyiniz. 

* İlaçlanan alanlara bölgenin ilaçlandığını belirten uyarıcı levha 
(ikaz) koyunuz. 
* İlaçlanan alanlara ilaç etiketinde belirtilen süre boyunca çocuk-
ların ve hayvanların girmesine engel olunuz. 
Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye (bekleme süresi) mutla-
ka uyunuz. 
* İlaç bekleme süresi dolmadan ürünü hasat etmeyiniz. 
* Bekleme süresi dolmadan ürünleri yemeyiniz ve yedirmeyiniz. 
* Bekleme süresine uyulmadan hasat edilen ürünlerde kalıntı 
yüksek olur. 
* Bu tür ürünler yüksek ilaç kalıntısı nedeniyle tüketilemez ve 
ihraç edilemez. 
* Bu tür ürünler imha edilir ve ceza uygulanır. 
Acil yardım durumunda doktora başvurunuz. 
* Bitki koruma ürününü kullanırken baş dönmesi, bulantı, göz 
kararması gibi belirtiler hissederseniz uygulamaya hemen son 
veriniz. 
* Zirai mücadele ilaçlarından kaynaklı herhangi bir zehirlenme 
olduğunda ilaç ambalajı ile birlikte en yakın sağlık merkezine 
başvurunuz. 
* Gerekli durumlarda Ulusal Zehir Danışma Merkezi’ni (114) 
arayınız. 
* Zirai mücadele ilaçlarının üzerinize dökülmesi durumunda 
kıyafetlerinizi derhal değiştiriniz ve ayrı yıkayınız. 
* Zirai mücadele ilaçlarının vücudunuza temas ettiği yerleri su ve 
sabunla iyice temizleyiniz ve gözlerinizi bol su ile iyice yıkayınız. 
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