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RUSYA FEDERASYONU 
BİTKİSEL ÜRÜNLERDE KULLANILAN TARIMSAL İLAÇLARIN AKTİF MADDELERİNİN  

MAKSİMUM KABUL EDİLEBİLİR KALINTI LİMİTLERİ (MRLs) GÜNCEL LİSTESİ – 05.11.2018  
 

 

No Aktif Maddenin Adı 

İVGD 
(mg/kg 
insan 

vücudunu
n ağırlığı) 

İVEYK/İVBK 
toprakta 
(mg/kg) 

İVEYK/ İVBS 
su 

havzalarınd

a (mg/dm
3
) 

İVEYK/YTTD 
Çalışma 

bölgesini
n 

havasınd
a 

(mg/m
3
) 

İVEYK/YTTD 
Atmosfer 
havasında 

(mg/m
3
) 

MRL (mg/kg) 

1 - dihydroheptachlor 0,02 0,5/(р.) 0,04/(s.-t.) 
0,1/(org.) 

0,2/ 0,01/(ey.t.) 
0,005/(o-g.) 

Patates, pamuk (yağ), üzüm - 0,15; şeker 
pancarı, sebzeler (patates hariç) - 0,2; haşhaş 
tohumu - 0,15 

2 (indolyl-3) acetic acid öte öte öte öte öte Limit belirlenmesine gerek yok 

3 (chloride-N, 
N-dimethyl-N -) - (2-
chloroethyl) hydrosynium 

0,17 /0,1 1,0/(s.-t.) 1,0/ /0,08 İzin Verilmemektedir 

4 0- (2,4-dichloro-phenyl) -S-
propyl-O-ethylthiophosphate 

0,0002 /0,1 0,0004/(s.-t 
.) 

0,1/ 0,1/ Meyve (yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli) 
turunçgiller (meyve eti), lahana, patates, et - 
0,01; üzüm, etli ve zarlı kabuksuz meyveler 
(yemişler) - 0,01; pamuk (yağ) - 0,02; 
ayçiçeği  (çekirdekler) - 0,1; şeker pancarı - 
0,02 

5 0- (4-tert-butyl-2-
chlorophenyl) -0-methyl-N-
methyl-amidophosfat 

0,08 ömd 0,01/(gh.) 0,5/ ömd Et, et ürünleri - 0,3 



6 0-methyl-0- (2, 4,5-
trichlorophenyl) -0-ethyl  

thiofosfate 

0,01 ömd 0,4/(org.) 0,03/ ömd Salatalıklar, domatesler, şeker pancarı, 
lahana, meyve (yumuşak çekirdekli, sert 
çekirdekli), üzüm, mantarlar - 1,0; tütün - 0,7; 
turunçgiller (meyve eti) - 0,3; çay - 0,5; pamuk 
(çekirdek, yağ) - 0,1 

7 0-ethyl-0-phenyl-S-
propylthio phosphate 

0,0003 0,05/(tr.) nd (s.-t.) 0,02/ /0,0002 İzin Verilmemektedir 

8 0,0-Dimethyl-0- (4-
methylthio-3-
methylphenyl) 
thiophosphate 

ömd ömd ömd /0,3 (b+a) /0,001 İzin Verilmemektedir 

9 1,1-di- (4-chlorophenyl) -
2,2,2-trichloroethane 
(DDT)) 

0.01 
0.0025(çoc
uklar için) 

0.1/(tr.) 0.1/ 0.001/(o-g.) 0.001/(o-g.) Tahıl tanesi - 0,1; memelilerin eti (deniz 
hayvanları hariç) - 1,0; evcil kuşların eti  - 0,3; 
yumurtalar - 0,1; süt - 0,02; havuç -0,2; 
sakatatlar (karaciğer, böbrekler), salamlar, 
mutfak ürünleri, et ve tavuk konservesi - 
hammaddeye göre (yağa göre hesaplamada); 
yumurtalar, keten (çekirdekler), kanola (tohum), 
hardal, sebzeler, kavungiller, mantarlar, patates, 
meyveler, etli ve zarlı kabuksuz meyveler 
(yemişler), üzüm, bitkisel yağ deodorized, 
yüksek hassasiyette temizlenmiş, jelatin - 0,1; 
kesilmiş süt mamulleri, baklagiller, soya 
(fasulyeler) - 0,05; sütün işlenmesinden üretilen 
ürünler (kaşarlar, lor peynirgiller,  tereyağı, 
smetana (kaymak), krem), konsantre süt 
ürünleri, kesilmiş süt proteinleri, süt ve süt 
ürünleri kuru (yağa göre hesaplamada), hayvan 
yağı - 1,0; Tatlısu balığı (taze, soğutulmuş, 
dondurulmuş) - 0,3; deniz balığı, tonbalığı (taze, 
soğutulmuş, dondurulmuş), deniz hayvanların 
eti, bitkisel yağ deodorized edilmemiş, balık yağı 
- 0,2; balık tuzlu,  füme, kurutulmuş- 0,4; balık 
konserveleri (tatlısu, deniz, tonbalığı balıkları, 
deniz hayvanlarının eti) - hammaddeye göre; 
balık karaciğeri ve ondan üretilen ürünler - 3,0; 
havyar, mersin balıkgiller, alabalıkgiller, ringa 
balığı yağlı- 2,0; mısır - 0,02; unlu 



tatlıcılık ürünleri - 0,02; mısır nişastası ve 
melası - 0,05; patates nişastası ve melası - 0,1; 
un, bulgurun - hammaddeye göre; ayçiçeği 
çekirdekleri yer fıstığı, cevizgilleri, kakao 
(fasulyeler), kakao-ürünler -  0,15; elmagil-
çilekgil konserveleri, sebzegiller- hammaddeye 
göre; meyve suları - hammaddeye göre; bal - 
0,005; tütün - 0,7; tohumlular ailesinden 
üretilen protein ürünleri, baklagiller ve diğerleri. 
Tarım ürünleri - 0,01; 
Çocuk besin ürünleri:  
adape edilmiş süt karışımları (0 - 3 aylık 
bebekler için) - 0,01; çocuklar için besin 4 - 
12 aylık çocuklar için: süt - 0,01; lor peynir 
(18%) - 0,06; et - 0,01; bulgurlar - 0,01; 
sebzeler, patates, meyveler - 0,005; tereyağı 
- 0,2; bitkisel yağ- 0,1; çay - 0,1 

10 1,1-dioxothiolanine-3-
dithio karbamik asit 
triethylene tuzu 

0,002 ömd 0,05/(org.) 1,0/ ömd İzin Verilmemektedir 

11 1- (2-Chloroethoxy-
carbonylmethyl) -
naphthalenesulfonic asit 
kalsiyum tuzu 

0,017 ömd ömd ömd ömd İzin Verilmemektedir 

12 [1- (4-nitrophenyl) -2-
amino-1, 3-propane diol] 
nitrat tuzu 

0,07 /0,02 /0,6 /0,5 /0,05 İzin Verilmemektedir 

13 2, 3, 6-TBA ömd /0,15 /0,15 /0,6 /0,01 Buğday - 0,05 

14 2, 4-D acid 0,01 0,1/(tr.) 0,0002/(s-t) 1,0/ /0,0001 Tahıl tanesi - 2,0; akdarı, mısır (tane) - 0,05; 
sorgum - 0,01; mısır (yağ) - 0,1; süt - 0,01; 
tereyağı - 0,1; un, bulgurun- hammaddeye göre; 
Tatlısu balığı - 0,01; turunçgiller - 1,0; etli ve 
zarlı kabuksuz meyveler ( yemişler) ve diğer 
küçük meyveler, kabuklu pirinç - 0,1; memeli 
sakatatları - 5,0; yumurtalar, meyve küçük 
çekirdekli, soya (fasulyeler) - 0,01; memelilerin 
eti (deniz hayvanları hariç), patates, ağaç 
kabuklu cevizgilleri 



0,2; beyaz et ve onun sakatatları, meyve sert 
çekirdekli, şeker kamışı, mısır şekeri yemeklik 
(mısır koçanında kaynatılmış) - 0,05 

15 2, 4-D butyl ether 0,01 0,1/(tr.) 0,0002/(s.-t 
.) 

0,5/ 0,006/ 14 ile aynı MRL 

16 2, 4-D düşük volatil 
(uçucu) ester’ler + 2.4D  
2-ethyl-hexyl ether 

0,01 0,1/(tr.) 0,0002/(s.-t 
.) 

0,5/ /0,0001 14 ile aynı MRL 

17 2, 4-D octyl ether 0,01 0,1/ 0,0002/(s.-t 
.) 

1,0/ 0,2/ 14 ile aynı MRL 

18 2, 4-DV 0,0001 ömd 0,002/(s.-t.) ömd ömd İzin Verilmemektedir 

19 2-amino-6-
dimethylamino-4-klor-
1,3,5-triazine (metabolit 
ve hexadexin’in ara 
ürünleri) 

ömd ömd 0,02/(gh.) /1,5 0,001 İzin Verilmemektedir 

20 2-carbomethoxy-amino 
hinazolon 

0,025 ömd 0,1/(org.) /1,0 ömd İzin Verilmemektedir 

21 2-methyl-4-
dimethylaminomethyl-
benzimidazol-5-ol 
dihydrochloride 
dimetilaminometil-
benzimidazol-5-ol 
dihidroklorür 

0,005 /0,03 /0,03 /0,1 /0,002 İzin Verilmemektedir 

22 2-methyl-4-oxo-3- (prop-
2-enyl) -2-cyclopenten-2-
en-1-yl-2, 2-dimethyl-3- 
(2-methyl prop-1- 
phenylcyclopropane 
carbonate 

ömd ömd ömd 1,0/(a) ömd İzin Verilmemektedir 

23 2-oxo-2,5-dihydrofuran 0,003 /0,4 /0,01 /0,5 /0,001 Tahıl tanesi, mısır (tane), pirinç - 0,2; 

24 2- phenylphenol 0.4 ömd ömd ömd ömd Turunçgiller - 10,0; kurutulmuş turunçgil 
meyve eti - 60,0; portakal suyu - 0,5; meyve 
yumuşak çekirdekli - 20,0 



25 2- chloroethylphosphonic 
acid benzimidazole tuzu 

0,008 /0,5 /0,05 /1,0 /0,004 İzin Verilmemektedir 

26 2- (diphenylacetyl) 1H-
indene1, 3-2H-dione 

ömd ömd ömd ömd /0,0002 İzin Verilmemektedir 

27 2- [4- (1-methylethyl) 
phenyl phenylacetyl] -
1H-indan-1,3 dione 

ömd ömd ömd 0,01/(a) + /0,0002 İzin Verilmemektedir 

28 2 - [(4-chlorophenyl) 
phenylacetyl] -1H-
inden-1,3 (2H) -dione 

ömd ömd ömd 0,01/(a) + ömd İzin Verilmemektedir 

29 3,3-dichloro-tricyclo- 
(2.2.1) - 

hepta-5-en-2-spiro- [2 '- 
(4', 5-dichlor-4'-
cyclopenten-1 ', 3'-dione]] 

ömd ömd 0,01/(gh.) 0,2/ ömd İzin Verilmemektedir 

30 5-ethyl-5-hydroxymethyl-2- 
(furyl-2) -1,3-dioxane 

0,3 /0,2 /0,01 
(gh.) 

/0,5 /0,005 Tahıllar- 0,1; biber, domatesler- 0,05 

31 5,6,7-trichloro-3-
benzothiadiazin oxide-1 

0,004 ömd 0,002/(s.-t.) /0,2 ömd Şeker pancarı - 0,04 

32 6-methyl-2-thiouracil 
sodyum tuzu 

0,007 /0,1 0,05/ /0,1 /0,002 İzin Verilmemektedir 

33 Bacillus thuringiensis, 
var. dendrolimus (spor 
kristal kompleks ve 
exotoxin) 

öte öte öte ömd 3 x 104 

hücre/m
3 

Limit belirlenmesine gerek yok 

34 Bacillus 
thuringiensis, var. 
insektus (spor kristal 
kompleks ve exotoxin) 

öte öte öte ömd ömd Limit belirlenmesine gerek yok 

35 Bacillus 
thuringiensis, var. 
kurstaki (spor kristal 
kompleks) 

öte öte öte 10 

hücre/m
3 

3 x 105 

hücre/m
3 

Limit belirlenmesine gerek yok 



36 Bacillus 
thuringiensis, var. 
Tenebrionis (spor 
kristal kompleks ve 
exotoxin) 

öte öte öte ömd ömd Limit belirlenmesine gerek yok 

37 Bacillus 
thuringiensis, var. 
thuringiensis 
(spor kristal kompleks) 

öte öte öte ömd ömd Limit belirlenmesine gerek yok 

38 Bacillus 
thuringiensis, var. 
Thuringiensis (spor 
kristal kompleks ve 
exotoxin) 

öte öte öte 20000 

hücre/m
3 

0,005 

mg/m
3 

Limit belirlenmesine gerek yok 

39 Beaveria bassiana 
(conidia) 

öte öte öte 0,3 mg/m
3 ömd Limit belirlenmesine gerek yok 

40 ЕРТС 0,05 0,9/(tr.) 0,05/(s.-t.) 2,0/ ömd Mısır (tane), bitkisel yağ, şeker pancarı - 
0,05 

41 МСРА 0,002 /0,04 0,003/(org.) 1,0/ /0,001 Bezelye, akdarı, pirinç, patates, ayçiçeği  
(yağ), tahıllar- 0,05 

42 МСРВ 0,02 0,6/(mig.-
w.) 

0,03/ 0,5/ ömd Tahıl tanesi, baklagiller - 0,1 

43 N-hexyloxime-tilazepine ömd ömd ömd /1,0 (a) + ömd İzin Verilmemektedir 

44 NN- β - oxyethyl 

morpholine chloride) 

0,04 /0,15 0,3/(org.) 2,0/ ömd İzin Verilmemektedir 

45 N, N-dimethyl-N '- (3-
chlorophenel) guanidine 

0,004 ömd 0,003/(org.) 0,5/ ömd Salatalıklar - 1,0 

46 N-β-methoxy-ethyl 
chloroaceto-0 -toluidid 

0,015 ömd 0,05/(org.) 0,5/ 0,03/(ey.t.) Pamuk (çekirdek, yağ) - 0,25; mısır - 0,5 

47 N-β-ethoxyethyl 

chloroacetamide 
ömd ömd /0,05 ömd ömd İzin Verilmemektedir 

48 N- (isopropoxy-carbonyl-0- 
(4-chlorophenylcarbamoyl) 
–ethanol amin 

0,005 ömd 0,03/(s.-t.) 1,0/ ömd İzin Verilmemektedir 



49 N- (4-chlorophenyl) -4,6-
dimethyl -3-
carboxypyridin-2-on 

0,0005 /0,02 /0,002 
(s.-t.) 

/1,0 /0,0003 İzin Verilmemektedir 

50 N-methyl-0-tolylcarbamate ömd ömd 0,1/(org.) 0,5/ /0,01 İzin Verilmemektedir 

51 M-oxide-2, 6-lutidine 0,003 /0,01 0,02/(s.-t.) /0,8 /0,001 Domatesler, salatalıklar - 0,04 

52 S-methyl-N- (methyl-
carbomoyl) oxythio aceti 
midat 

ömd ömd ömd 0,5/(a) + ömd İzin Verilmemektedir 

53 Pseudomonas 
syringae 
(bacteriophage) 

öte öte öte ömd ömd Limit belirlenmesine gerek yok 

54 Verticillium lecanii 
(conidine) 

öte öte öte ömd ömd Limit belirlenmesine gerek yok 

55 Abamectin  0,002 /0,01 0,001/(s.-t.) /0,05 /0,00004 Şerbetçiotu (kuru) - 0,1; cevizgilleri (badem, 
ceviz) - 0,01; badem kabukta - 0,1; meyve 
yumuşak çekirdekli, domatesler - 0,02; 
lahana - 0,01; turunçgiller - 0,01; salatalıklar - 
0,01; marul salatası (lettus ve diğerleri.) - 
0,05; pamuk (çekirdekler) - 0,01; kavun, bal 
kabağı, karpuz - 0,01; patates - 0,01; Chili 
biber (kuru) - 0,2; çilek, tatlı biber (Capsicum 
annuum da dahil) - 0,02; sakatatlar (keçiler), 
yağ, karaciğer (BbH) - 0,1; böbrekler (BbH) - 
0,05; et (BbH, keçilerin) - 0,01; süt (BbH, 
keçi) - 0,005; patlıcanlar - 0,01; üzüm - 0,01 

56 Aversectin C  0,00016 /0,1 /0,2 0,05/ /0,002 Salatalıklar, domatesler, patates, meyve 
yumuşak çekirdekli, böğürtlen - 0,005; et - 
0,004; sakatatlar - 0,01; yağ -0,024;süt - 0,001 

57 Azimsulfuron  0,1 /0,07 0,05/(gh.) /1,0 /0,02 Pirinç - 0,02 



58 Azinphos-methyl  0,03 ömd ömd ömd ömd Pekan, ceviz - 0,3; badem - 0,05; badem 
kabukta - 5,0; meyve yumuşak çekirdekli - 
2,0; meyve sert çekirdekli(erikler hariç) - 2,0; 
bataklık yaban mersini - 5,0, kızılcık 
- 0,1; brokoli, meyveler (belirtilenler hariç), 
tatlı biber, domates - 1,0; pamuk 
(çekirdekler), salatalıklar, karpuz, şeker 
kamışı - 2,0; Chili biber (kuru) - 10,0; 
patates, soya (kuru baklagiller) - 0,05; 
sebzeler (belirtilenler hariç) - 0,5 

59 Aziprotrin  0,003 0,1/(tr.) 0,002/(gh. /1,0 /0,003 Sebzeler (patates hariç) - 0,2 

 

60 Azoxystrobin  0,03 /0,4 0,01/(gh.) /1,0 /0,01 Enginar, lahana (tüm çeşitleri), kereviz, pirinç, 
etli ve zarlı kabuksuz meyveler (yemişler) ve 
diğerleri. Küçük meyveler (kızılcık, üzüm ve 
çilek hariç) - 5,0; kuşkonmaz, ağaç kabuklu 
cevizgilleri (antepfıstığı hariç) - 0,01; Antep 
fıstığı - 1,0; badem kabukta - 7,0; muz, 
meyve sert çekirdekli- 2,0; üzüm - 2,0; 
tahıllar- 0,5; soya (fasulyeler), ayçiçeği  
(çekirdekler), kızılcık - 0,5; yenilebilen 
yumrulu sebzeler (soğan hariç), çilek - 10,0; 
soğan - 10,0; turunçgiller - 15,0; pamuk 
(çekirdekler), mango 0,7; meyve veren 
sebzeler (balkabağı, domates, salatalık 
hariç), baklagiller, salata (kıvırcık, marul) - 
3.0; domatesler, salatalıklar 3,0; bal kabağı, 
yumru kökleri, kökleri yenebilen sebzeler - 1,0; 
patates - 0,05; şerbetçiotu (kuru), Chili biber 
(kuru) - 30,0; mısır (tane) - 0,02; mısır (yağ) - 
0,1; papaya, hindiba - 0,3; yer fıstığı - 0,2; 
süt, yumurtalar, kuş eti, kuş sakatatları - 0,01; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,05; 
süt yağı - 0,03; memeli sakatatları - 0,07 

61 Azocyclotin  0,003 ömd ömd ömd ömd Meyve yumuşak çekirdekli - 0,2; böğürtlen 
(kırmızı, beyaz, siyah) - 0,1; üzüm - 0,3; 
portakallar (hibritler de dahil) - 0,2 



62 Aquo-N-hydroxy-2-
methylpyridine 
manganese (II) chloride 

0,005 0,02/ /0,01 /0,2 ömd Tahıl tanesi - 0,08 

63 Acrinatrine  0,005 ömd 0,01/ /0,1 ömd Meyve (yumuşak çekirdekli) - 0,03 

64 Acrolein  0,0001 öte 0,03/ 0,2/ 0,03/ Limit belirlenmesine gerek yok 

65 Alachlor  0,00025 ömd 0,002/(s.-t.) /0,5 /0,0001 Soya (fasulye, yağ), mısır (tane) - 0,02 

66 Aldrin  ve dieldrin  0,0001 ömd 0,002/(org.) 0,01/ /0,0005 Yenilebilen yumrulu sebzeler, turunçgiller, 
sebzeler yapraklı, meyve yumuşak çekirdekli 
- 0,05; tahıl tanesi - 

0,02; balkabaklılar, yumru kökleri ve kökleri 
yenebilen sebzeler- 0,1; patates, pancar - 
0,01; baklagiller - 1,0; memelilerin eti (deniz 
hayvanları hariç), beyaz et - 0,2; süt - 
0,006; yumurtalar - 0,1; lahana - 0,004; 
şarap, sebzenin işlenmesinden elde edilen 
ürünler - 0,005; hayvan yağı, krem, lor 
peynir - 0,04; şeker - 0,02; çay - 0,02 

67 Aldicarb  0,003 ömd ömd ömd ömd Soya (fasulyeler), tahıl tanesi - 0,02; fasulye, 
Brüksel lahana, kahve (fasulyeler), pamuk 
(çekirdekler), soğan, sorgum, şeker kamışı, 
tatlı patates - 0,1; turunçgiller, üzüm - 0,2; 
mısır, şeker pancarı, ayçiçeği  (çekirdekler) - 
0,05; yer fıstığı - 0,02; bitkisel yemek yağı 
(pamuk, yer fıstığı) - 0,01; ceviz pekan - 1,0; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 
0,01; süt - 0,01 

68 Alkyl ether sodium 
sulfate sodyum tuzu 

ömd ömd ömd /4,0 ömd İzin Verilmemektedir 

69 Alloxydim sodyum 0,3 ömd ömd ömd ömd Şeker pancarı, yemeklik - 0,05 

70 Alüminyum fosethyl 3,0 /0,5 0,3/(gh.) 2,0/ /1,0 Üzüm - 0,8; soğan - 0,01; şerbetçiotu kuru - 1,0; 
domatesler - 100,0; salatalıklar - 75,0 

71 Ametoctradine  0,7 /1,0 0,05/ /1,5 /0,01 Üzüm - 5,0; patates - 0,1; kuru soğan - 0,5; 
salatalıklar - 0,5; domatesler - 2,0; şarap - 1,0 



72 Amidosulfuron  0,3 /0,25 0,003/(gh. 
+org.) 

/1,0 /0,001 Tahıl tanesi - 0,1; mısır (tane, yağ) - 0,5 

73 Serbest aminoasitler  öte öte öte öte öte Limit belirlenmesine gerek yok 

74 Aminopyralid  0,9 0,2 0,1/(gh.) /1,3 /0,02 Tahıl tanesi - 0,1; memeli sakatatları (deniz 
hayvanları hariç) - 0,05; yumurtalar - 0,01; 
böbrekler BbH, keçilerin, koyunların, 
domuzların, koyunların - 1,0; memelilerin eti 
(deniz hayvanları hariç) - 0,1; süt - 0,02; et, 

kuş sakatatları - 0,01; buğday kepeği, 
işlem görmemiş - 0,3 

75 Aminofumaric acid 
dimethyl ester 

0,00001 öte 0,000003/(s 
.-t.) 

/0,5 öte Limit belirlenmesine gerek yok 

76 Amitraz  0,01 0,2/(tr.) 0,05/(org.) 0,5/ 0,1/(ey.t.) 
0,01/(o-g.) 

Meyve yumuşak çekirdekli ve sert 
çekirdekli, salatalıklar, domatesler - 0,5; 
portakallar - 0,5; et (BbH, domuzlar) - 0,05; 
sakatatlar (BbH, domuzlar, koyunlar) - 0,2; 
süt - 0,01; koyun eti - 0,1; pamuk 
(çekirdekler) - 0,5; pamuk (arındırılmamış 
yağ) - 0,05; bal, şerbetçiotu - 0,2 

77 Amitrol  0,002 ömd ömd ömd ömd Üzüm, meyve yumuşak çekirdekli ve 
sert çekirdekli - 0,05 

78 Arachidonic acid  öte öte öte öte öte Limit belirlenmesine gerek yok 

79 Atrazine  0,0004 0,01/(fit.) 
0,5/(tr.) 

0,002/(s.-t.) 2,0/ /0,0004 Mısır (tane) - 0,03; et, yumurtalar - 0,02;  

süt - 0,05 

80 Acetoxime  ömd ömd 8,0/(s.t.) /5,0 /0,002 İzin Verilmemektedir 

81 Acetamiprid  0,07 /0,6 0,02/(gh.) /0,2 /0,004 Tahıl tanesi, patates - 0,5; salatalıklar, 
domatesler - 0,3; kanola (tohum, yağ) - 0,1 

82 Polyprenol acetates 
(Sibirya çam ağacı 
iğnelerinden) 

öte öte öte ömd ömd Limit belirlenmesine gerek yok 

83 Acetylene alcohol öte öte öte ömd ömd Limit belirlenmesine gerek yok 



84 Acetochlor  0,002 0,5/ 0,003/(gh. 
) 

/0,5 /0,0005 Soya (fasulyeler), ayçiçeği  (çekirdekler), 
kanola (tohum, yağ) - 0,01; soya (yağ) - 
0,04; ayçiçeği  (yağ) - 0,02; mısır (tane) - 
0,03 

85 Acephate  0,03 ömd ömd ömd ömd Enginar - 0,3; baklagiller, fasulye - 5,0; beyaz 
lahana - 2,0; kızılcık - 0,5; Chili biber (kuru) - 
50,0; kuş: yağ -0,1, et - 0,01, sakatatlar - 0,01; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,05; 
süt - 0,02; yumurtalar -0,01; soya baklagiller 
(kuru) - 0,3; domatesler - 1,0   

 

86 Acifluorfen  0,01 /0,2 0,002/ 0,3/(a) 0,01/(ey.t.) 
0,005/(с.с.) 

Soya (fasulye, yağ) - 0,1 

87 Anaerobik bakteri 
aktif kültür 

öte öte öte öte öte Limit belirlenmesine gerek yok 

88 Benalaxyl  0,07 ömd ömd ömd ömd Üzüm, kavun - 0,3; kıvırcık salatası - 1,0; 
soğan, patates - 0,02; domatesler - 0,2;  
karpuzlar - 0,1 

89 Bendiocarb  0,004 ömd ömd 0,05/ öte Şeker pancarı, mısır (tane) - 0,05 

90 Benzoyl formik asit 
sodyum tuzu 

0,003 /0,5 0,01/ /0,3 /0,04 İzin Verilmemektedir 

91 Benzoyl propethyl 0,015 ömd 1,0/(s.-t.) /0,5 /0,002 İzin Verilmemektedir 

92 Benzoic acid 4,0     Tüm gıda ürünleri - Limit belirlenmesine gerek 
yok 

93 Benomyl  0,02 /0,1 0,1/(s.-t.) 0,1/ 0,01/ Tahıl tanesi, pirinç - 0,5; şeker pancarı - 0,1; 
ayçiçeği  (çekirdekler), patates - 0,1; üzüm 
(etli ve zarlı kabuksuz meyveler ( yemişler), 
meyve suyu), soya (yağ) - 0,015; 
sebzegiller(patates hariç), meyve (yumuşak 
çekirdekli ve sert çekirdekli) - 0,075; soya 
(fasulyeler) - 0,02 

94 Bensulide  ömd ömd 1,0/ /1,0 öte İzin Verilmemektedir 

95 Bensultap  0,03 /0,06 0,01/(gh.) /0,5 /0,01 Patates, şerbetçiotu, domatesler, 
patlıcanlar - 0,04; tahıl tane- 0,05 



96 Bensulfuron methyl 0,2 /0,02 0,04/ /1,0 /0,05 Pirinç - 0,02 

97 Bentazone  0,1 /0,15 0,01/(s.-t.) 5,0/ /0,01 Soya (fasulye, yağ), Tahıl tanesi, pirinç - 0,1; 
sorgum, patates - 0,1; baklagiller (soya 
hariç) - 0,2; yer fıstığı - 0,05; kuru soğan, 
keten (çekirdekler) - 0,1; mısır (tane) - 0,2; 
yumurtalar - 0,05; memelilerin eti (deniz 
hayvanları hariç), süt - 0,05; şerbetçiotu 
(kuru) - 1,0 

98 Beta-cyfluthrin 0,01 /0,4 0,001/(gh. /0,1 /0,001 Meyve (yumuşak çekirdekli), patates - 0,2; 

       lahana, tahıl tanesi, kanola (tohum, yağ) - 
0,1; bezelye - 0,2, şeker pancarı - 0,5 

99 Bixafen  0,02 /0,9 0,005/(gh. 
) 

/1,0 /0,002 Tahıl tanesi - 0,5 

100 Binapacryl  0,0025 ömd 0,0005/(об 
щ.) 

ömd ömd İzin Verilmemektedir 

101 Bioresmethrin  0,03 0,05/(tr.) 0,05/(s.-t.) /2,0 0,09/(ey.t.) 
0,04/(o-g.) 

Tahıl tanesi (buğday), un - 1,0; kepek (işlem 
görmemiş) - 5,0; filizlenmiş buğday - 3,0; 
domatesler, salatalıklar - 0,4; biber - 0,01; 
balık - 0,0015; böğürtlen - 0,02 

102 Bispyribac acid  0,01 /0,4 /0,1 (gh.) /1,0 /0,005 Pirinç - 0,2 

103 Bispyribac sodium 0,011 /0,2 0,01/(gh.) /1,0 /0,01 Pirinç - 0,1 

104 Betertanol  0,01 ömd ömd ömd ömd Meyve sert çekirdekli(erikler hariç) - 1,0; 
muzlar, salatalıklar - 0,5, Tahıl tanesi, 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), süt, 
memeli sakatatları - 0,05; meyve (yumuşak 
çekirdekli), erikler (kuru erik hariç) - 2,0; 
yumurtalar, kuş (et, sakatatlar) - 0,01; 
domatesler - 3,0 



105 Biphenazate  0,01 ömd ömd ömd ömd Pamuk (çekirdekler) - 0,3; kuru üzüm, tatlı 
biber, meyve sert çekirdekli, çilek 2,0; 
yenebilen yemişli sebzeler balkabakgiller, 
domates - 0,5; üzüm, meyve yumuşak 
çekirdekli - 0,7; şerbetçiotu kuru - 20,0; Chili 
biber - 3,0; cevizgilleri - 0,2; memelilerin eti 
(deniz hayvanları hariç), süt yağı - 0,05; süt, 
kuş (et, sakatatlar) - 0,01; nane - 40,0; 
yumurtalar, sakatatlar (memelilerin) 0,001; 
badem kabukta - 10,0 

106 Bifenthrin  0,015 /0,1 0,005/(gh. 
) 

/0,015 /0,0015 Pamuk (yağ) - 0,015; meyve yumuşak 
çekirdekli (armut hariç) - 0,04; armut - 0,5; 
üzüm - 0,2; domatesler, salatalıklar - 0,4; 

mısır (tane) - 0,05; şeker pancarı - 0,05; 
mısır (yağ), ayçiçeği  (çekirdek, yağ) - 0,02; 
lahana - 1,0; kanola (tohum, yağ) - 0,1; Tahıl 
tanesi - 0.5; yağ, et BbH - 0,5; böbrekler, 
karaciğer, süt BbH - 0,05; tavuk yumurtaları - 
0,01; yağ, et, tavuk sakatatları, limon, 
portakallar, patates, greyfurt - 0,05; 
şerbetçiotu (kuru) - 10,0; çilek - 1,0; buğday 
kepegi, işlem görmemiş - 2,0; buğday unu - 
0,2; kepekli buğday unu - 0,5 



107 Boskalide 0,
04 

/0,4 0,04/(gh.) /1,0 /0,002 Meyve yumuşak çekirdekli - 2,0; yumru 
kökleri ve kökleri yenebilen sebzeler- 2,0; 
muzlar - 0,6; Tahıl tanesi - 0,5; etli ve zarlı 
kabuksuz meyveler ( yemişler) ve diğerleri. 
küçük meyveler (çilek ve kuru üzüm hariç), 
kuru erik, Chili biber (kuru), kuru üzüm - 10,0; 
lahana (tüm çeşitleri), yenilebilen yumrulu 
sebzeler, kivi - 5,0; üzüm - 5,0; kahve 
(fasulyeler), ağaç kabuklu cevizgilleri 
(antepfıstığı ve badem hariç) - 0,05; badem 
kabukta - 15,0; sebzeler yapraklı - 30,0; 
meyve veren sebzeler, bal kabağı, 
baklagiller (fasulye, bezelye), meyve sert 
çekirdekli(siyah erik hariç), çilek - 3,0; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,7; 
memeli sakatatları - 0,2; yumurtalar, et, yağ, 
kuş sakatatları - 0,02; süt - 0,1; süt yağı - 
2,0; antep fıstığı - 1,0; yağ kültürünün 
çekirdekleri - 1,0; ayçiçeği  (çekirdekler), 
kanola (tohum) - 1,0; ayçiçeği  (yağ) - 0,5; 
kanola (yağ) - 0,2; patates - 0,05; kuru soğan 
- 5,0; domatesler - 3,0; salatalıklar - 3,0; 
havuç - 2,0 

108 Brodifacoum  öte öte 0,0005/(gh
.) 

0,01/(a) /0,00016 Limit belirlenmesine gerek yok 

109 Bromadiolone  öte öte 0,0005/(gh
.) 

0,01/(a) /0,0002 Limit belirlenmesine gerek yok 

110 Bromide-ion 1,0     Fasulye, bezelye, turunçgiller - 30,0; 
meyve yumuşak çekirdekli ve sert 
çekirdekli, üzüm, nar - 20,0; patates - 50,0 

111 Bromlu 4-
triphenylphosphonium 
methylbenzaldehyde + 4-
methylenephenyl-
phosphonon i-bromide-4-
nitrodiphenylzo-methin 

0,002 0,25 /0,01 /0,3 /0,001 İzin Verilmemektedir 

112 Bromoxynil  0,001 /0,1 0,001/(gh. 
) 

/0,3 /0,001 Tahıl tanesi, akdarı, mısır (tane) - 0,05 



113 Bromophos  0,04 /0,2 0,01/(org.) 0,5/(A) öte Lahana, fasulye, salatalıklar, salata, 
bezelye, üzüm - 0,05; meyve (yumuşak 
çekirdekli) - 0,1; meyve (sert çekirdekli) - 
0,07; şerbetçiotu 
kuru - 0,5; etli ve zarlı kabuksuz meyveler ( 
yemişler) - 0,04 

114 Bromopropylate  0,03 /0,05 0,05/(gh.) /0,1 /0,001 Üzüm - 2,0; turunçgiller, meyve yumuşak 
çekirdekli - 2,0; baklagiller (badıçlar veya 
olgunlaşmamış çekirdekler) - 3,0; 
salatalıklar, kavun, bal kabağı - 0,5; meyve 
sert çekirdekli(kuru erik hariç), çilek - 2,0; etli 
ve zarlı kabuksuz meyveler ( yemişler) - 
0,05; bal - 0,02; pamuk (yağ) - 0,02 

115 Bromuconazole  0,01 /0,1 0,002/(gh. 
) 

/0,1 /0,005 Tahıl tanesi, meyve (yumuşak çekirdekli), 
üzüm - 0,04; etli ve zarlı kabuksuz meyveler 
( yemişler) - 0,08 

116 Bronopol 0,002 /0,5 0,03/(org.) 1,0/ 0,03/ İzin Verilmemektedir 

117 Bupirimate   0,03 ömd ömd ömd ömd Salatalıklar, kavunlar, Frenk üzümü, 
meyve (yumuşak çekirdekli) - 0,1 

118 Buprofezin  0,009 /0,24 0,0003/(gh
.) 

/0,9 /0,0004 Badem - 0,05; badem kabukta - 2,0; meyve 
yumuşak çekirdekli - 6,0; meyve sert 
çekirdekli(nektarin ve şeftali hariç) - 2,0; 
şeftali, nektari - 9,0; turunçgiller, üzüm - 1,0, 
domatesler - 1,0; çilek - 3,0; kurutulmuş 
turunçgil meyve eti, kuru üzüm, biber - 2,0; 
memelilerin eti ve sakatatları (deniz 
hayvanları hariç) - 0,05; bal kabağı - 0,7; 
salatalıklar - 0,7; 

mango - 0,1; süt - 0,01; zeytinler - 5,0; 
Chili biber (kuru da dahil) - 10,0 

119 Butylate  0,02 /0,6 0,1/(org.) ömd ömd Mısır (tane) - 0,5 

120 Butoxycarboxyme  0,006 ömd 0,03/(s.-t.) /1,0 /0,005 Turunçgiller - 0,01 

121 Vamidothion  0,0003 ömd 0,01/(s.-t.) ömd 0,02/(m.-r.) 
0,01/(с.с.) 

Sebzeler (patates hariç) - 0,2 



122 Vernolate  0,015 ömd ömd 5,0/ öte Soya (fasulyeler), mısır (tane) - 0,5; 
soya (yağ) - 0,1; tütün - 1,0 

123 Vinclozolin  0,01 ömd ömd /1,0 öte Yaban mersini - 5,0; kıvırcık lahana - 1,0; et 
BbH - 0,05; süt BbH - 0,05; karnıbahar 
lahana - 1,0; meyve sert çekirdekli- 5,0; 
tavuk yumurtaları- 0,05; hindiba (kök) - 5,0; 
baklagiller - 2,0; salatalıklar - 1,0; böğürtlen 
(kırmızı, siyah, beyaz) - 5,0; böğürtlen - 5,0; 
bektaşiüzümü - 5,0; üzüm - 5,0; şerbetçiotu 
kuru - 40,0; kivi - 10,0; kıvırcık - 5,0; kavun - 
1,0; kuru soğan - 1,0; Chili biber - 1,0; tatlı 
biber - 3,0; meyve yumuşak çekirdekli - 1,0; 
patates - 0,1; kanola (tohum) - 1,0; ahududu 
(kırmızı, siyah) - 5,0; çilek - 10,0; domatesler 
- 3,0; ayçiçeği  (çekirdek, yağ) - 0,5 

124 Granulosis virüsü 
polyhedrosis karışımı 
ile kış güvesi (Agrotis 
segetum) için  

öte öte öte öte öte Limit belirlenmesine gerek yok 

125 Elma içkurdu 
Granulosis virüsü  

öte öte öte öte öte Limit belirlenmesine gerek yok 

126 Nuclear Polyhedrosis 
Virus kerem güvesi 
(cabbage scoop)  için 

öte öte öte öte öte Limit belirlenmesine gerek yok 

127 Nuclear Polyhedrosis 
Virus Common lackey 
(Malacosoma 
lutescens) 
kelebeği/güvesi için 

öte öte öte öte öte Limit belirlenmesine gerek yok 

128 Nuclear Polyhedrosis 
Virus ağaç (Lymantria 
dispar) kelebeği/güvesi 
için 

öte öte öte öte öte Limit belirlenmesine gerek yok 

129 Nuclear Polyhedrosis 
Virus 

öte öte öte öte öte Limit belirlenmesine gerek yok 

Pamuk güvesi için 



130 Hydrogen phosphide öte ömd ömd ömd ömd Kakao (fasulyeler), meyveler ve sebzeler 
kuru, yer fıstığı, baharat, ağaç kabuklu 
cevizgilleri - 0,01; Tahıl tanesi- 0,1 

131 Galaxifop  0,0007 ömd ömd ömd ömd Muzlar, kahve (fasulyeler), meyve sert 
çekirdekli- 0,02; turunçgiller, üzüm, meyve 
yumuşak çekirdekli - 0,05; kuru soğan - 0,2 

132 Galaxifop-P-methyl  0,00065 /0,15 0,001/(gh. 
) 

1,0/ /0,0001 Şeker pancarı, ayçiçeği  (çekirdekler), soya 
(fasulyeler), bitkisel yağ - 0,05; kanola 
(tohum) - 0,2; patates - 0,01 

133 Galaxifopethok-diethyl 0,0002 /0,15 0,001/ 1,0/ /0,0001 Şeker pancarı, ayçiçeği  (çekirdekler), soya 
(fasulyeler), bitkisel yağ - 0,05; pamuk 
(çekirdekler) - 0,05; kanola (tohum) - 0,2; 
patates - 0,01 

134 Gamma- cyhalothrin 0,002 /0,04 0,001/(gh. 
) 

/0,1 /0,0005 Tahıl tanesi- 0,05; kanola (tohum, yağ), 
meyve (yumuşak çekirdekli) - 0,1; patates, 
havuç, şeker pancarı - 0,02; soğan - 0,2 

135 Hexaflumuron  0,003 /0,08(mig.-
w.) 

0,01/(gh.) /0,5 /0,005 Patates - 0,05 

136 Hexaklorbenzene  0,0006 /0,03 /0,001(s.-t.) ömd /0,013 Tahıl tanesi- 0,01 

137 Hexaklorbutadiene 0,001 0,5/(tr) 0,002/(s.-t.) 0,005/ /0,0002 Üzüm ve işlenmesinden üretilen ürünler -
0,0001 

138 Hexachlorocyclohexane 

( α , β ,γ -izomerler) 

(HCCH) 

0,01; 0,005 
(bebek
ler 
için) 

0,1/(tr.) 0,002/(s.-t.) 0,1/ 0,001/ Et ve kuş (taze, soğutulmuş ve dondurulmuş) - 
0,1; sakatatlar (karaciğer, böbrekler) - 0,1; 
salamlar, mutfak ürünleri, et ve tavuk 
konservesi - hammaddeye göre (yağa göre 
hesaplamada); yumurtalar, jelatin - 0,1; süt ve 
kesilmiş süt mamulleri - 0,05; sütün 
işlenmesinden üretilen ürünler (kaşarlar, lor 
peynirgiller,  tereyağı, smetana, krem), 
konsantre süt ürünleri, kesilmiş süt proteinleri, 
süt ve süt ürünleri kuru(yağa göre 
hesaplandığında) - 1,25; Tatlısu balığı  



(taze, soğutulmuş ve dondurulmuş) - 0,03; deniz 
tonbalığı (taze, soğutulmuş ve dondurulmuş), 
deniz hayvanlarının etleri - 0,2; balık tuzlu,  
füme, kurutulmuş- 0,2; balık konserveleri 
(tatlısu, deniz, tonbalığı balıkları, deniz 
hayvanlarının etleri) - hammaddeye göre; balık 
karaciğeri ve ondan üretilen ürünler, balık 
karaciğerinden konserveler - 1,0; havyar, yağlı 
ringa balığı - 0,2; Tahıl tanesi- 0,01; baklagiller 
- 0,5; un, bulgurun- hammaddeye göre; soya, 
mısır (tohum), unlu tatlıcılık ürünleri - 0,2; mısır 
nişastası ve melası - 0,5; patatesten nişasta ve 
melas, şeker pancarı - 0,1; keten (çekirdekler), 
kanola (tohum), hardal - 0,4; ayçiçeği  
(çekirdekler), yer fıstığı, cevizgilleri, kakao 
(fasulyeler), kakao-ürünler - 0,5; bitkisel yağ 
deodorized edilmemiş - 0,2; bitkisel yağ 
deodorized, yüksek hassasiyette temizlenmiş - 
0,005; hayvan yağı - 0,2; balık yağı - 0.1; 
sebzeler, kavungiller, mantarlar - 0.5; patates - 
0,1; meyveler, etli ve zarlı kabuksuz meyveler ( 
yemişler), üzüm - 0,05; elmagil-çilekgil 
konserveleri, sebzegiller- hammaddeye göre; 
meyve suları - hammaddeye göre; bal - 0,005; 
tohumlular ailesinden üretilen protein ürünleri, 
baklagiller ve diğerleri. kültür - 0,1; Çocuk besin 
ürünleri: adape edilmiş süt karışımları 0 - 3 aylık 
bebekler için - 0,02; çocuklar için besin4 - 12 
aylık çocuklar için: süt - 0,02; lor peynir 18% - 
0,1; et - 0,02; bulgurlar -0,01; sebzeler, patates, 
meyveler - 0,01; tereyağı - 0,2; bitkisel yağ - 
0,01; çay - 0,01 

139 Hexythiazox  0,
03 

/0,1 0,0005/(gh
.) 

/1,0 /0,05 Turunçgiller - 0,5; pamuk (çekirdekler) - 0,5; 
pamuk (yağ) - 0,1; meyve yumuşak 
çekirdekli - 0,4; üzüm - 1,0; çilek - 0,5; 
hurma, şerbetçiotu kuru - 2,0; kurutulmuş 
üzüm (kuru üzüm), kuru erik - 1,0; memeli 
sakatatları, yumurtalar,  



memelilerin yağı (süt yağı da dahil), süt, 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç),  beyaz 
et ve sakatatlar, yenebilen yemişli sebzeler 
balkabakgiller (karpuz hariç), ağaç kabuklu 
cevizgilleri - 0,05; patlıcanlar, domatesler - 0,1; 
üzüm ezmesi (kuru) - 15,0; meyve sert 
çekirdekli- 0,3 

140 Heptaklor 0,0001 0,05/ 0,001/ 0,01/ ömd Tahıl tanesi- 0,02; turunçgiller - 0,01; pamuk 
(çekirdekler) - 0,02; yumurtalar - 0,05; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,2; 
süt - 0,006; ananas - 0,01; beyaz et - 0,2; 
soya (fasulyeler) - 0,02; s o y a  y a ğ ı  rafine 
edilmemiş - 0,5; arındırılmış soya yağı - 
0,02; çay- 0,02 

141 Gibberellic acid 
sodium salt 

öte öte öte /0,2 öte Limit belirlenmesine gerek yok 

142 Gibberellin-AZ öte öte öte öte öte Limit belirlenmesine gerek yok 

143 Himeksazol  0,01 0,03 0,002/(s.-t.) /1,0 /0,01 Şeker pancarı, yemeklik - 0,01 

144 Glyphosate   1,0 0,5/ 0,02/ 1,0/ 0, 1/(ey.t.) 
0,06/(o-g.) 

(a) 

Meyve (yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli), 
turunçgiller, sebzeler, patates, mantarlar - 
0,3; üzüm, etli ve zarlı kabuksuz meyveler ( 
yemişler) (yabani de dahil) - 0,1; karpuzlar - 
0,3; pirinç - 0,15; muzlar - 0,05; Tahıl tanesi 
- 20,0; mısır (tane) - 1,0; soya (kuru 
baklagiller) - 20,0; ayçiçeği  (çekirdekler) - 
7,0; kanola (tohum) - 10,0; kanola çiçeği 
yağı, ayçiçeği, soya - Limit belirlenmesine 
gerek yok; bezelye (kuru) - 5,0; pamuk 
(çekirdekler) - 40,0; memeli sakatatları - 5,0; 
yumurtalar, memelilerin eti (deniz hayvanları 
hariç), kuş eti, süt - 0,05; sakatatlar 
domuzun ve kuşun - 0,5; baklagiller (kuru), 
şeker kamışı - 2,0; şeker kamışı melası - 
10,0; buğday kepeği, işlem görmemiş - 20,0 

145 Glyphosate trimesium 0,1 /0,8 0,004/(gh. /0,5 /0,02 Tahıl tanesi, meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 
0,3 

        



146 Glufosinate ammonium  0,02 /0,1 0,01/(gh.) /0,04 /0,002 Meyve yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli, etli 
ve zarlı kabuksuz meyveler ( yemişler) ve diğer 
küçük meyveler (Frenk üzümü hariç), 
turunçgiller, üzüm, havuç - 0,2; patates - 0,5; 
ayçiçeği  (çekirdekler), kanola (tohum) - 5,0; 
karabuğday, akdarı, Tahıl tanesi- 0,4; bitkisel 
yağ (rafine edilmemiş kanola çiçeği ve ayçiçeği 
yağı hariç) - 0,4; baklagiller - 3,0; badem 
temizlenmemiş, böğürtlen (siyah, kırmızı ve 
beyaz) - 0,5; kuşkonmaz, tropik ve subtropik 
meyveler (muz hariç), kıvırcık, yumurtalar, 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), kuru 
soğan, şeker pancarı, kuş eti, rafine edilmemiş 
kanola çiçeği ve ayçiçeği yağı hariç - 0,05; 
muzlar - 0,2; besinlik sakatatları memelilerin ve 
kuşların, mısır, ağaç kabuklu cevizgilleri - 0,1; 
süt - 0,02 

147 Guazatine 0,003 /0,1 0,001/(s.-t.) /0,2 /0,002 Tahıl tanesi- 0,05; turunçgiller - 5,0 

148 Humic acid öte öte öte öte öte Limit belirlenmesine gerek yok 

149 Humic acid 
ammonium 
salts 

öte öte öte öte öte Limit belirlenmesine gerek yok 

150 Humic acid sodium salt öte öte öte öte /0,05 Limit belirlenmesine gerek yok 

151 D (+) -(p-nitrophenyl) -
1,3-diox isopropyl 
ammonium-2-
chloroethylphosphonic 
acid 

0,07 /0,5 /0,02 /0,5 /0,05 Domatesler - 1,5 

152 DAER (amifos, DAEP) ömd ömd 0,1/(org.) 0,5/ ömd Üzüm, şeker pancarı - 0,1; yemeklik pancar, 
pamuk (yağ) - 0,5; turunçgiller - 0,05 

153 Dazomet  0,004 /0,9 0,01/(org.) 2,0/ /0,003 Patates, sebzeler, balık - 0,5 

154 Dalapon  0,0
2 

0,5/(tr.) 0,04/(s.-t.) 3,0/ /0,05 Meyve (yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli), 
üzüm, patates, yemeklik pancar, şeker pancarı 
- 1,0; pamuk (çekirdekler) - 0,2; pamuk (yağ) - 
0,1; çay - 0,2; etli ve zarlı kabuksuz 
meyveler(yemişler) (yabani de dahil) - 0,6 

155 Daminoside  0,0
2 

ömd 0,05/(gh.) ömd ömd Meyve yumuşak çekirdekli - 3,0 



156 Deltamethrin  0,0
1 

0,01/(tr.) 0,006/(s.-t.) /0,1 /0,01 Ayçiçeği  (çekirdekler), tütün - 0,1; pamuk (yağ), 
ayçiçeği  (yağ), muzlar - 0,05; meyve sert 
çekirdekli- 0,2; Tahıl tanesi- 2,0; etli ve zarlı 
kabuksuz meyveler ( yemişler) (çilek hariç) - 0,5; 
çilek 0,2; baklagiller, baklagiller (kuru) - 1,0; 
mısır (tohum), salatalıklar, pirinç, şeker pancarı - 
0,01; soya (yağ), biber, kakao-baklagiller - 0,01; 
patates - 0,1; şerbetçiotu kuru - 5,0; karaciğer, 
böbrekler (BbH, keçilerin, domuzların, 
koyunların), süt - 0,05; kanola (tohum, yağ), 
mısır (yağ), havuç - 0,02; hayvan yağı - 0,5; 
domatesler - 0,3; yenebilen yemişli sebzeler bal 
kabakgiller - 0,2; pırasa - 0,2; yumurtalar, kuş 
sakatatları, fındık, mısır tatlı (mısır koçanında 
kaynatılmış), ceviz - 0,02; brokoli, çin lahanası 
ve karnıbahar - 0,1; yapraklı sebzeler, buğday 
unu kepekli - 2,0; mercimek (kuru), zeytinler - 
1,0; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,5; 
mantarlar, kuru soğan 0,05; beyaz et - 0,1; turp - 
0,01; çay siyah ve yeşil, işlenmemiş buğday 
kepeği - 5,0; buğday unu - 0,3; meyve yumuşak 
çekirdekli, üzüm - 0,2; patlıcanlar - 0,2; 
turunçgiller - 0,1; biber - 0,2; kavun - 0,2; salata - 
0,5; lahana (tüm çeşitleri) - 0,1 

157 Demeton  0,0
05 

ömd 0,01/(org.) 0,02/ ömd Tahıl tanesi, pamuk (yağ) - 0,35 

158 Desmedipham  0,0
25 

0,25/(tr.) 0,05/(s.-t.) 1,0/ 0,02/(ey.t.) 
0,01 (o-g.) 

Yemeklik pancar, şeker pancarı- 0,1 

 
159 Desmetrine  0,0015 0,1/(mig.-a.) 0,01/(s.-t.) 2,0/ /0,002 Lahana - 0,05; soğan - 0,05 



160 Diazinon  0,005 0,1/(tr.) 0,004/(s.-t.) 0,2/ 0,0001/(с.-с 
.) 

Tahıl tanesi, patates, kuru soğan, pamuk 
(yağ), şeker pancarı ve yemeklik, mısır, 
şalgam “Brassica rapa subsp. rapirera” - 0,1; 
lahana beyaz, salatalıklar, domatesler, 
havuç, yağlık haşhaş (afyon tohumu), tütün - 
0,5; şerbetçiotu kuru - 1,0; cevizler - 0,01; 
badem, tatlı biberler (sivri de dahil), çin 
lahanası, bal kabağı - 0,05; yaban mersini, 
böğürtlen  (boysenberry), ananas, turp - 0,1; 
kantalup kavun, ahududu, böğürtlen (kırmızı, 
siyah, beyaz), kızılcık, şeftali, kivi, alabaş, 
bezelye (taze baklagiller), baklagiller 
(badıçlar ve/veya niş çekirdekler) - 0,2; 
meyve yumuşak çekirdekli - 0,3; Chili biber 
(kuru), brokoli, kıvırcık ve marul salata, 
ıspanak - 0,5; ananas, çilek, erik (kuru erik 
hariç), vişne, kış soğanı - 1,0; kuru erik - 2,0; 
yumurtalar ve beyaz et - 0,02; mısır tatlı 
(mısır koçanında kaynatılmış), tavuk 
sakatatları - 0,02;  BbH, keçilerin, 
domuzların, koyunların eti- 2,0; böbrekler ve 
karaciğer BbH, keçilerin, domuzların, 
koyunların- 0,03; süt (süt ürünleri) - 0,02 

161 Diafenthiuron  0,0003 /0,2 0,001/(s.-t.) /0,5 /0,0003 Salatalıklar, domatesler - 0,05; 

162 Dibromochloropropane  ömd ömd 0,01/(org.) ömd ömd İzin Verilmemektedir 

163 Diisopropyldi-
thiophosphonate asit 
potasyum tuzu 

0,64 ömd ömd ömd ömd İzin Verilmemektedir 

164 Dicamba 0,3 0,25/(tr.) 0,02/(s.-t.) 1,0/ 0,01/ Tahıl tanesi, mısır (tane) - 0,5; mısır (yağ) - 
0,05; akdarı - 0,3 

165 Dicamba 2-ethylhexyl 
ether 

ömd ömd ömd /1,0 /0,01 İzin Verilmemektedir 

        

166 Diquat (dibromide)  0,002 /0,2 0,02/(org.) 0,05/ 0, 01/(ey.t.) Bezelye - 0,2; havuç, patates - 0,05; 



      0,004/(o-g.) 
(a) 

ayçiçeği  (çekirdekler) - 1,0; kanola (tohum) - 
2,0; ayçiçeği  (yağ), kanola (yağ), soya (yağ) 
- 0,1; soya (fasulyeler) - 0,2; karabuğday 
- 0,01; süt - 0,01; arpa - 5,0; baklagiller, 
mercimek (kuru), pirinç temizlenmiş - 0,2; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), 
memeli sakatatları, yumurtalar, mısır,  beyaz 
et ve sakatatlar, bitkisel arındırılmamış yağ 
(ayçiçeği, soya ve kanola çiçeği yağı hariç), 
kökü, meyvesi, topkökü ve soğanı yenebilen 
sebzeler - 0,05; pirinç - 10,0; kabuklu pirinç - 
1,0; buğday kepegi işlem görmemiş, kepekli 
buğday unu, buğday, yulaf, sorgum - 2,0; 
buğday unu - 0,5 

167 Dicloran  0,01 ömd 0,007/(s.-t.) ömd ömd Şeftali, nektariler - 7,0; havuç - 15,0; kuru 
soğan - 0,2; meyve yumuşak çekirdekli - 
0,06; lahana, patates - 0,004; üzüm- 7,0 

168 Diclofop-methyl  0,02 ömd 0,1/(org.) /0,5 ömd Şeker pancarı - 0,01; soya (fasulyeler) - 
0,05; soya (yağ) - 0,02 

169 Dicofol  0,002 1,0/(tr.) 0,01/(s.-t.) ömd 0,001/(o-g.) Biber - 1,0; domatesler - 0,1; salatalıklar - 
0,5; meyve yumuşak çekirdekli - 0,1; meyve 
sert çekirdekli- 0,1; üzüm - 5,0; patlıcanlar - 
0,1; sıradan bal kabağı - 1,0; turunçgiller - 
0,1; şerbetçiotu kuru - 50,0; etli ve zarlı 
kabuksuz meyveler ( yemişler) - 0,05; pamuk 
(yağ) - 0,5; baklagiller - 2,0; kavungiller - 0,2; 
Chili biber (kurutulmuş) - 10,0; kuru erik 
(kuru) - 3,0; pamuk (çekirdekler) - 0,1; 
cevizler, ceviz-pekan - 0,01; süt - 0,1; 
yumurtalar - 0,05; et (BbH) - 3,0; sakatatlar 
(BbH) - 1,0; evcil kuşların eti  - 0,1; evcil 
kuşların sakatatları - 0,05; çay (yeşil ve siyah 
fermente edilmiş ve kurutulmuş) - 20,0 

170 Dimethachlor  0,02 /0,07 0,01/(org.) /0,7 /0,02 Kanola (tohum, yağ) - 0,02 

171 Dimethenamid–P  0,07 /0,1 0,1/(org.) /0,7 /0,006 Soya (fasulyeler) - 0,02; soya (yağ) - 0,02; 



mısır (tane) - 0,02; şeker pancarı, yemeklik - 
0,02; fasulye (kuru baklagiller) - 0,02; 
ayçiçeği  (çekirdek, yağ) - 0,04; patates, 
sarımsak, kuru soğan, arpacık soğanı, 
sorgum, tatlı mısır (mısır koçanında 
kaynatılmış), tatlı patates, yer fıstığı, 
yumurtalar, memelilerin eti (deniz hayvanları 
hariç), süt, evcil kuşların eti ve sakatatları - 0,01 

172 Dimetipine  0,02 /0,1 0,0002 
(gh.) 

0,5/ /0,003 Ayçiçeği  (çekirdekler) - 1,0; ayçiçeği  (yağ) - 
0,05; patates - 0,05; kanola (tohum) - 0,2; 
pamuk (çekirdekler) - 1,0; pamuk (yağ) - 0,1; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), evcil 
kuşların eti, sakatatlar, yumurtalar, süt - 0,01 

173 Dehydro-aspartic 
acid dimethyl ester 
potassium salt 

0,011 öte 0,0003/ /1,2 /0,02 İzin Verilmemektedir 

174 Dimethoate  0,002 /0,1 0,003/(s.-t.) 0,5/ 0,0003/(с.-с 
.) 

Enginar - 0,05; kuşkonmaz - 0,05; Tahıl 
tanesi- 0,05; lahana (tüm çeşitleri) 0,2; 
sakatatlar BbH - 0,05; kereviz - 0,5; meyve 
sert çekirdekli- 2,0;  meyve yumuşak 
çekirdekli - 0,02; turunçgiller - 5,0; 
yumurtalar - 0,05; salata - 0,3; yağ BbH, süt 
yağı hariç - 1,0; mango - 1,0; et BbH, 
keçilerin, atların, domuzların ve koyunların - 
0,05; süt BbH, keçilerin, koyunların - 0,05; 
zeytinler - 0,5; baklagiller - 1,0; Chili biber - 
3,0; tatlı biber, sivri de dahil - 0,5; patates - 
0,05; evcil  kuşların yağları - 0,05; evcil 

kuşların eti  - 0,05, tavukların sakatatları - 

0,05; koyun sakatatları - 0,05; pancar 
(yemeklik, şeker) 0,05;zeytin, mantarlar, 
pirinç, kavungiller, salatalıklar, domatesler, 
tütün, şerbetçiotu kuru, etli ve zarlı 
kabuksuz meyveler ( yemişler), akdarı, 
üzüm, ayçiçeği  (çekirdek, yağ) - 0,02; 
kanola (tohum, yağ) - 0,05; soya (fasulye, 
yağ) - 0,02; mısır (tohum, yağ) - 0,02 



175 Dimethomorph  0,1 0,04/ 0,1/(gh.) 0,1/ /0,1 Brokoli - 1,0; lahana beyaz - 2,0; sebzelik 
kedi otu  - 10,0; üzüm - 3,0; soğan - 0,15; 
domatesler - 1,0; kuru üzüm - 5,0; memeli 
sakatatları - 0,01; yumurtalar - 0,01; meyve 
veren sebzeler (balkabağı  hariç) - 1,0; bal 
kabağı - 0,5; salatalıklar - 1,0; şerbetçiotu 
(kuru) - 80,0; alabaş - 0,02; kıvırcık salata - 
10,0; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) 
- 0,01; süt - 0,01; Chili biber (kuru) - 5,0; 
ananas - 0,01, patates - 0,5; et, kuşların 
sakatatları- 0,01; çilek - 0,05 

176 Dimoxystrobin 0,005 /0,1 0,02/(gh.) 0,5 /0,001 Ayçiçeği  (çekirdek, yağ), kanola 
(tohum, yağ) - 0,05 

177 Diniconazole  0,003 /0,1 0,004/ /0,01 0,005/ Tahıl tanesi- 0,05 

178 Dinitroorthozole  0,003 ömd 0,006/ 0,05/ /0,0008 Salatalıklar, patates, üzüm - 0,06; 
kuşburnu - 0,1 

179 Dinobuton  0,001 1,0/(mig.-
w.) 

0,02/(org.) /0,2 0,02/(ey.t.) 
0,002/(o-g.) 

Domatesler, salatalıklar, meyve yumuşak 
çekirdekli, üzüm, şeker pancarı, 
turunçgiller, pamuk (yağ), biber, etli ve 
zarlı kabuksuz meyveler ( yemişler) - 0,05; 
şerbetçiotu kuru - 0,5 

180 Dinocap  0,008 /0,02 /0,1 0,2/ /0,01 Salatalıklar - 1,0; yenebilen yemişli 
sebzeler, bal kabakgiller - 1,0; meyve 
yumuşak çekirdekli - 1,0; üzüm - 1,0; etli 
ve zarlı kabuksuz meyveler ( yemişler) 
(çilek hariç) - 0,2; çilek - 0,5; biber - 0,2; 
şeftali - 0,1; Chili biber (kurutulmuş) - 
2,0; domatesler - 0,3 

181 Dipropetrine  0,002 /0,3 /1,0 4,0/ /0,003 Karpuz - 0,1 

182 Disulfoton  0,003 ö\md ö\md ö\md ö\md Tahıl tanesi- 0,2; baklagiller - 0,2; mısır 
(tohum), tatlı mısır (mısır koçanında 
kaynatılmış), tatlı mısır (tane) - 0,02; şeker 
pancarı - 0,2; cevizgilleri (yer fıstığı, ceviz-
pekan) - 0,1; ananas - 0,1; kahve (fasulyeler) - 
0,2; pamuk (çekirdekler) - 0,1, kuşkonmaz - 
0,02; evcil kuşların eti  - 0,02; süt (BbH, 
keçiler, koyunlar) - 0,01 



183 Ditalimfos  0,01 0,15/(s.-t.) 0,03/ 2,0/ ömd Tahıl tanesi, salatalıklar - 0,1; meyve 
yumuşak çekirdekli, üzüm - 0,5; etli ve 
zarlı kabuksuz meyveler ( yemişler) - 0,02 

184 Dithianon 0,01 /0,02 0,003/(gh 
) 

/0,5 /0,0001 Meyve sert çekirdekli- 5,0; üzüm - 3,0; 
turunçgiller - 3,0; etli ve zarlı kabuksuz 
meyveler ( yemişler) ve küçük meyveler - 
5,0; meyve (yumuşak çekirdekli) - 5,0 

185 Dithiocarbamates  1,0 ömd ömd ömd ömd Cevizgilleri (badem, pekan), yer fıstığı, 
kuşkonmaz - 0,1; badem kabukta - 20,0; 
muzlar, salatalıklar, mango, portakallar, 
domatesler - 2,0; Tahıl tanesi, havuç, tatlı 
biber, bal kabağı (erken), karpuz - 1,0; 
kıvırcık lahanası, kızılcık, üzüm, papaya, 
meyve yumuşak çekirdekli, çilek - 5,0; vişne, 
patates, bal kabağı - 0,2; salata, böğürtlen 
(kırmızı, siyah, beyaz), mandalinalar, Chili 
biber (kuru) - 10,0; sarımsak, pırasa, kıvırcık 
salatası, kavun (karpuz hariç), soğan, kış 
soğanı - 0,5; marul lahanası - 15,0; 
şerbetçiotu kuru - 30,0; meyve sert 
çekirdekli(vişne hariç) - 7,0; tatlı mısır - 0,1; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), süt, 
yumurtalar - 0,05; memeli sakatatları, kuş 
eti, kuş sakatatları - 0,1 

186 Diuron  0,025 0,5/(tr) 0,2/(gh.) 3,0/ ömd Tüm gıda ürünleri - 0,02 

187 Diphenamide  0,001 /0,25 0,002/(s.-t.) ömd ömd Domatesler, biber - 0,1; tütün - 0,15 

188 Diphenylamine  0,08 ömd ömd ömd ömd Elmalar - 10,0, armutlar - 5,0; elma meyve 
suyu - 0,5; et, böbrekler (BbH) - 0,01; 
karaciğer (BbH) - 0,05; süt, süt yağı - 0,01; 

189 Difenoconazole  0,01 /0,1 0,001/(s.-t.) 1,0/(a) 0,01/(ey.t.) 
0.003/(o-g.) 
(a) 

Meyve yumuşak çekirdekli - 1,0; şeker 
pancarı, yemeklik - 0,2; Tahıl tanesi- 0,08; 
meyve sert çekirdekli(nektari, şeftali hariç) - 
0,2; nektariler, şeftali - 0,5; domatesler - 
0,6; havuç - 0,3; patates - 0,02; kereviz - 
5,0; üzüm - 0,5; kuşkonmaz - 0,03; muzlar - 
0,5; turunçgiller - 0,6; pirinç -  



1,0; brokoli - 0,5; lahana Brüksel, karnıbahar 
lahana, beyaz lahana, memeli sakatatları, 
papaya - 0,2; mango - 0,07; yumurtalar, 
beyaz et ve onun sakatatları - 0,01; 
sarımsak, soya (fasulyeler), ayçiçeği  
(çekirdekler) - 0,02; pırasa - 0,3; kıvırcık 
salata ve marul, zeytinler - 2,0; memelilerin 
eti (deniz hayvanları hariç), kanola (tohum) - 
0,05; süt - 0,005 

190 Diflubenzuron  0,02 /0,2 0,01/(gh.) 3,0/ /0,006 Meyve yumuşak çekirdekli - 0,1; mantarlar 
(Champignon da dahil) - 0,3; lahana - 1,0; 
turunçgiller - 0,5; memelilerin eti ve 
sakatatları (deniz hayvanları hariç) - 0,1; 
yumurtalar, beyaz et - 0,05; süt - 0,02; 
pirinç - 0,01 

191 Diflufenican  0,2 /0,05 0,03/(gh.) /0,6 /0,001 Tahıl tanesi- 0,05 

192 Dichlobutrazole  0,01 ömd ömd ömd ömd Tahıl tanesi- 0,1 

193 Dichloral urea   0,02 ömd ömd 5,0/ ömd İzin Verilmemektedir 

194 Dichlorprop dichlorprop-P 0,002 /0,1 0,02/(s.-t.) 1,0/ ömd Tahıl tanesi, un - 0,05 

195 Dichlorvos  0,004 /0,03 0,01/(s.-t.) 0,2/ /0,002 Tahıl tanesi- 0,3; buğday kepegi - 10,0; 
meyve (yumuşak çekirdekli, sert çekirdekli), 
turunçgiller, üzüm, lahana, etli ve zarlı 
kabuksuz meyveler ( yemişler), çay - 0,05; 
bulgur, hayvancılık ürünleri - 0,01; buğday 
unu - 1,0; filizlenmiş buğday - 10,0; sert tane 
unu- 2,0 

196 Dichlofluanid  0,3 /0,2 0,025/(org.) 1,0/ 1,0/- Meyve yumuşak çekirdekli - 5,0; böğürtlen 
(siyah, kırmızı, beyaz), ahududu - 15,0; çilek - 
10,0; bektaşiüzümü - 7,0; üzüm - 15,0; 
salatalıklar - 5,0; salata-lettus - 10,0; kuru 
soğan - 0,1; patates - 0,1; domatesler - 2,0; 
şeftali - 5,0; biber - 2,0; Chili biber (kuru) - 20,0 

197 Dichorpropene + 
dichloropropane 

ömd ömd 0,4/(s.-t.) ömd ömd İzin Verilmemektedir 



198 Dicyandiamide 
(metabolite and 
intermediate product of 
granstar synthesis) 

ömd ömd ömd /5,0 /0,006 İzin Verilmemektedir 

199 Dodin  0,1 ömd ömd ömd ömd Meyve yumuşak çekirdekli ve sert 
çekirdekli - 5,0 

200 Doramectin  0,001 ömd ömd ömd ömd Büyükbaş hayvan için: et - 0,01; yağ -0,15; 
karaciğer - 0,1; böbrekler - 0,03; koyun ve 
domuzlar için: et - 0,01; yağ -0,1; 
karaciğer - 0,05; böbrekler - 0,03 

201 Zoxamide  0,5 ö\md ö\md ö\md ö\md Kuru üzüm (tüm çeşitleri) - 15,0; yenebilen 
yemişli sebzeler, bal kabakgiller - 2,0; üzüm 
- 5,0; patates - 0,02; domatesler - 2,0 

202 İvermectin  0,001 ömd /0,002 
(s.-t.) 

/0,08 /0,001 Büyük baş hayvan için: yağ -0,04; karaciğer 
- 0,1; et - Limit belirlenmesine gerek yok; 
koyun ve domuzlar için: yağ -0,02; 
karaciğer - 0,015; et - Limit belirlenmesine 
gerek yok;  beyaz et ve sakatatlar - 0,001 

203 İsobutene dichlorides 
(mixture) 

ömd ömd 0,4/(s.-t.) ömd 0,009/ İzin Verilmemektedir 

204 İsoxadifen-ethyl 0,03 /0,4 0,06/(gh.) /0,7 /0,02 Mısır (tohum, yağ) - 0,2 

205 İsoxaflutol  0,002 /0,1 0,02/(gh.) /1,0 /0,001 Mısır (tane) - 0,05; mısır yağı - 0,1 

206 İsopropalin  0,001 ömd ömd /1,0 /1,0 Tütün - 1,0 

207 İsopropylphenacin  öte öte 0,0003/(gh
.) 
isoindan'a 
göre 
kontrol 

0,01/ 
isoindan'a 
göre kontrol 

/0,0002 
isoindan'a 
göre 
kontrol 

Limit belirlenmesine gerek yok 

208 İsoprothiolane  0,002 ömd 0,02/(s.-t.) ömd ömd Pirinç - 0,3 

209 İsoprothiolane  0,015 /0,05 /0,09 /0,8 /0,004 Tahıl tanesi- 0,01; bakla tohum karışımı - 
0,01 

210 İsofenphos  0,001 ömd 0,01/(gh.) /0,07 /0,004 İzin Verilmemektedir 

211 İmazakvin  0,25 /0,3 /0,1 (gh.) /1,0 /0,05 Soya (fasulye, yağ) - 0,1 



212 Imazalil 0,03 /0,2 0,02/(gh.) /0,2 /0,008 Muzlar - 2,0; turunçgiller - 5,0; salatalıklar 
(kornişonlar dahil) - 0,5; kavun - 2,0; japon 
hurması - 2,0; meyve (yumuşak çekirdekli) - 
5,0; etli ve zarlı kabuksuz meyveler 
(yemişler): ahududu (kırmızı, siyah), çilek ve 
diğerleri. - 2,0; Tahıl tanesi(buğday ve 
diğerleri.) - 0,1, soya (fasulyeler) - 0,02; soya 
(yağ) - 0,04; ayçiçeği  (çekirdekler) - 0,02; 
ayçiçeği  (yağ) - 0,04; kanola (tohum) - 0,02; 
kanola (yağ) - 0,04, mısır (tohum, yağ) - 0,3; 
akdarı - 0,4; bezelye - 0,1 

213 İmazametabenz  0,025 /0,3 /0,4 /0,1 /0,02 Tahıl tanesi- 0,2 

214 Imazamox  0,25 /1,5 0,004/(org. 
gh.) 

/1,0 0,02/(с.с.) 
0,05/(ey.t.) 

Soya (fasulye, yağ), bezelye - 0,05; kanola 
(tohum, yağ), ayçiçeği  (çekirdek, yağ) - 0,1 

215 İmazapir  0,25 /0,5 0,1/ 2.0/(a) 0,05/(ey.t.) 
0,02/(o-g.) 
(a) 

Etli ve zarlı kabuksuz meyveler ( yemişler) 
yabani - 2,0; mantarlar yabani - 4,0; 
ayçiçeği  (çekirdek, yağ) - 0,1 

216 İmazethapyr  0,2 /0,1 0,09/(gh.) 2,0/(a) 0,05/(ey.t.) 
0,02/(o-g.) 
(a) 

Soya (fasulye, yağ), bezelye - 0,5; 
ayçiçeği  (çekirdek, yağ) - 0,5 

217 İmidacloprid  0,06 0,5/(tr.) 0,03/(org. + 
gh.) 

0,5/(a) 0,03 (ey.t.) 
0,01/(o-g.) 
(a) 

Badem (kabukta) - 5,0; meyve yumuşak 
çekirdekli (armut hariç) - 0,5; armut - 1,0; 
elma ezmesi, kuru - 5,0; meyve sert 
çekirdekli(kayısı, vişne, nektari, şeftali) - 0,5; 
erik (kuru erik dahil) - 0,2; muzlar - 0,05; 
fasulye - 2,0; etli ve zarlı kabuksuz meyveler 
( yemişler) ve diğer küçük meyveler (orman 
çileği, Frenk üzümü, kızılcık ve diğerleri.) - 
3,0; lahana (tüm çeşitleri) - 0,5; Tahıl tanesi- 
0,1; turunçgiller - 1,0; turunçgiller (kuru 
meyve eti) - 10,0; kahve (fasulyeler) - 1,0; 
salatalıklar - 1,0; memeli sakatatları - 0,3; 
patlıcanlar - 0,5; yumurtalar - 0,02; üzüm - 
1,0, şerbetçiotu, kuru - 10,0; soğan (pırasa, 
yeşil soğan, kuru soğan) - 0,2; kıvırcık salata 
- 2,0; mango - 0,2; memelilerin eti (deniz 
hayvanları hariç) - 0,1; kavun - 0,2; süt - 0,1; 
yer fıstığı - 1,0; bezelye (kuru, kabuklu, 



tatlı, taze badıçlar olgunlaşmamış çekirdekler) 
- 5,0; ceviz (pekan) - 0,05; biber - 1,0, Chili 
biber (kuru) - 10,0; nar - 1,0; evcil kuşların eti  
- 0,02; evcil  kuşların sakatatları - 0,05; kanola 
(tohum, yağ) - 0,1, yumrukökleri ve kökleri 
yenebilen sebzeler- 0,5; yeşil  kabak- 1,0; 
ayçiçeği, çekirdekler - 0,4; ayçiçeği  (yağ) - 
0,2; soya (fasulye, yağ) - 0,1; mısır şekeri 
yemeklik (mısır koçanında kaynatılmış) - 
0,02; domatesler - 0,5; karpuz - 0,2; buğday 
kepegi, işlem görmemiş - 0,3; buğday unu - 
0,03; havuç, yemeklik pancar, şeker pancarı, 
patates - 0,5; mısır (tohum, yağ) - 0,1; yağ 
keteni (çekirdek, yağ) - 0,1 

218 İndoxacarb  0,0
1 

/0,9 0,015/(gh. 
) 

/0,3 /0,005 Meyve yumuşak çekirdekli (armut hariç) - 
0,5; brokoli - 0,2; kıvırcık lahana - 3,0; 
karnıbahar - 0,2; kızılcık - 1,0; kuru üzüm - 
5,0; memeli sakatatları, gıdalık - 0,05; 
patlıcanlar - 0,5; yumurtalar - 0,02; bal 
kabağı - 0,5; üzüm - 2,0; kıvırcık salata - 7,0; 
marul salatası - 15,0; memelilerin eti (deniz 
hayvanları hariç) - 2,0; süt yağı - 2,0; süt - 
0,1; limon nanesi - 15,0; yer cevizi - 0,02; 
armut - 0,2, biber - 0,3; patates - 0,02; et, kuş 
sakatatları - 0,01; kuru erik - 3.0; baklagiller 
soya, kuru - 0,5; domatesler - 0,5; kanola 
(tohum, yağ) - 0,05; soğan - 2,0 

219 İodphenphos  0,0
04 

0,5/(tr.) 0,01/(s.-t.) 0,5/(А) ömd Lahana, bektaşiüzümü, üzüm - 0,5; etli ve zarlı 
kabuksuz meyveler ( yemişler) - 0,01 

220 İoxynil  0,0
01 

1/0,2 0,01/(s.-t.) /0,1 /0,001 Sarımsak, soğan - 0,1 

221 İpconazole  0,0
15 

/0,07 0,002/(gh. 
+ org.) 

/0,4 /0,01 Tahıl tanesi- 0,02 

222 İprobenfos  ömd 0,03/(mig.-
w.) 

0,003/(org.) 0,3/(А) /0,01 İzin Verilmemektedir 

223 İprodione  0,0
6 

/0,15 0,01/(s.-t.) /1,0 öte Badem - 0,2; arpa - 2,0; baklagiller 



2,0; etli ve zarlı kabuksuz meyveler ( yemişler) 
(yaban mersini, çilek) - 15,0; ahududu (kırmızı, 
siyah) - 30,0, lahana (tüm çeşitleri) - 5,0; havuç 
- 10,0; meyve sert çekirdekli- 10,0; meyve 
yumuşak çekirdekli 5,0; salatalıklar - 2,0; üzüm 
- 10,0; kivi - 5,0; kıvırcık salata - 10,0; marul 
salatası 25,0; kuru soğan - 0,2; şeker pancarı - 
0,1; domatesler - 5,0; hindiba yapraklı - 1,0; 
kanola (tohum) - 0,5; pirinç kabuğundan 
arındırılmış - 10,0; ayçiçeği  (çekirdekler) - 0,5; 
ayçiçeği  (yağ) - 0,02; patates - 0,05 

224 İsazofos  0,001 0,03/(mig.-
w.) 
(tr.) 

0,001/(org.) 0,1/ /0,08 Domatesler, salatalıklar, etli ve zarlı kabuksuz 
meyveler ( yemişler) - 0,2 

225 İodosulfuron methyl 
sodium 

0,03 öte 0,001/(org. 
+ gh.) 

/1,0 ömd Tahıl tanesi- 0.1; mısır (tane, yağ) - 0,2 

226 Cadusaphos  0,0005 ömd ömd ömd ömd Muzlar - 0,01; patates - 0,02 

227 Potassium vinyloxyethyl 
dithiocarbamate 

0,0005 ömd 0,002/(s.-t.) ömd ömd Salatalıklar - 0,1 

228 Captan  0,1 /1,0 0,2/(org.) 0,3/ /0,003 Badem - 0,3; yaban mersini, yaban mersini, 
ahududu, çilek - 20,0; meyve sert çekirdekli- 
25,0; salatalıklar - 3,0; kuru üzüm (tüm 
çeşitleri) - 50,0; üzüm - 25,0; kavun - 10,0; 
meyve yumuşak çekirdekli - 3,0; patates - 
0,05; domatesler - 5,0; elma meyve suyu - 
0,01; üzüm meyve suyu - 0,05 

229 Carbaryl  0,01 0,05/(mig.-a. 
) 

0,02/(s.-t.) 1,0/ 0,002/ Badem kabukta - 50,0; kuşkonmaz - 15,0; 
turunçgiller - 0,05; pancar, mısır (rafine 
edilmemiş yağ), mısır (mısır koçanında tatlı) - 
0,1; havuç, Chili biber - 0,5; kızılcık, tatlı biber 
(Capsicum annuum da dahil), domates - 5,0; 
patlıcanlar, cevizgilleri ağaç kabuklu, şalgam - 
1,0; tatlı patates - 0,02; pirinç: temizlenmiş - 1,0, 
kabukta - 50,0, işlem görmemiş - 170,0; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), süt - 
0,05; süt ürünleri - 0,02; böbrekler memelilerin - 



3,0; karaciğer memelilerin - 1,0; zeytinyağı 
(rafine edilmiş) - 25,0; zeytinler - 30,0; Chili 
biber (kuru) - 2,0; sorgum, salça - 10,0; soya 
(fasulyeler) - 0,3; soya (rafine edilmemiş yağ), 
ayçiçeği  (çekirdekler)- 0,2; ayçiçeği  (rafine 
edilmemiş yağ) - 0,05; domates suyu - 3,0; 
Tahıl tanesi(buğday), kepek işlem görmemiş 
(buğday) - 2,0; buğday unu - 0,2; filizlenmiş 
buğday - 1,0; pamuk (yağ) - 0,0125; mısır 
(tane) - 0,02; meyve yumuşak çekirdekli, 
patates - 0,05 

230 Carbendazim   0,
03 

/0,1 0,1/ 0,1/ /0,001 Şeker pancarı - 0,1; Tahıl tanesi- 0,5; etli ve 
zarlı kabuksuz meyveler ( yemişler) ve 
diğerleri. küçük meyveler (üzüm hariç) - 1,0; 
meyve yumuşak çekirdekli - 0,2; üzüm - 3,0; 
salatalıklar, kornişonlar dahil - 0,05; meyve 
sert çekirdekli(vişne hariç), Chili biber, 
kabuklu pirinç - 2,0; kuşkonmaz, muzlar, 
havuç - 0,2; baklagiller, Brüksel lahana, erik 
(kuru erik dahil), sıradan bal kabağı, 
domatesler - 0,5; portakallar (hibritler de 
dahil) - 1,0; et BbH ve kuşların, tavuk yağı, 
memeli sakatatları, yumurtalar, süt - 0,05; 
vişne - 10,0; kahve-baklagiller, yer fıstığı, 
ağaç kabuklu cevizgilleri - 0,1; kıvırcık salata, 
mango, ananas - 5,0; Chili biber (kuru) - 20,0; 
kanola (tohum) - 0,1; kanola (yağ) - 0,05 

231 Carboxin  0,
01 

/0,05 0,02/(s.-t.) 1,0/ /0,015 Mısır (tohum), akdarı, Tahıl tanesi, 
patates - 0,2 

232 Carbosulfan  0,
01 

0,01/(carbof
uran’a göre 
kontrol) 

0,02/(s.-t.) 
(carbofura
n’a göre 
kontrol) 

/0,2 /0,01 Patates - 0,25; şeker pancarı - 0,3; mısır - 
0,05; turunçgiller, kurutulmuş meyve eti 
dahil - 0,1; pamuk (çekirdekler) - 0,05; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), 
memeli sakatatları, et, yumurtalar ve 

kuş sakatatları - 0,05 (carbosulfan ve onun 
metabolitlerine göre kontrol) 



233 Carbofuran  0,002 0,01/(mig.-
w.) 

0,02/(s.-t.) 0,05/ /0,001 Şeker pancarı - 0,2; kanola (tohum, yağ)- 
0,1; hardal (çekirdek, yağ) - 0,05; şerbetçiotu 
kuru - 5,0; muzlar - 0,1; turunçgiller - 0,5; 
turunçgillerin meyve eti (kuru) - 2,0; mısır - 
0,05; kahve baklagiller - 1,0; şeker kamışı, 
pamuk (çekirdekler), sorgum - 0,1; ayçiçeği  
(çekirdekler) - 0,1; kabuklu pirinç - 0,1; et, 
yağ ve sakatatlar BbH, keçilerin, atların, 
domuzların, koyunların - 0,05 

234 Carfentrazon-ethyl 0,03 /0,06 0,1/(gh.) /1,4 /0,01 Tahıl tanesi, kanola (tohum, yağ), 
ayçiçeği  (çekirdek, yağ), mısır (tohum, 
yağ) - 0,02 

235 Quizalofop-P-tefuril 0,004 /0,1 0,002/(gh. 
) 

/0,5 /0,005 Patates, havuç, domatesler, lahana, 
ayçiçeği  (çekirdekler), soya (fasulyeler), 
şeker pancarı, yemeklik - 0,04; soğan, 
ayçiçeği  (yağ), soya (yağ) - 0,06; kanola 
(tohum, yağ) - 0,02 

236 Quinmerak 0.08 /0.2 0.004/(gh. 
) 

/0.8 /0.02 Kanola (tohum, yağ) - 0,1 

237 Quinclorac  0,35 /0,2 0,03/(gh.) /0,1 /0,02 Pirinç - 0,05 

238 Quinoxyfen  0,2 ömd ömd ömd ömd Arpa; buğday - 0,01; vişne - 0,4; çilek, 
siyah Frenk üzümü, şerbetçiotu, kuru, biber 
- 1,0; üzüm - 2,0; kıvırcık salata - 8,0; marul 
salatası - 20,0; kavun - 0,1; Chili biber 
(kuru) - 10,0; şeker pancarı - 0,03; memeli 
sakatatları ve kuşların, süt, yumurtalar - 
0,01; memelilerin eti (deniz hayvanları 
hariç), süt yağı - 0,2; beyaz et - 0,02 

239 Quintozene  0,01 ömd ömd ömd ömd Arpa, pamuk (çekirdekler), mısır, şeker 
pancarı - 0,01; brokoli, tatlı biber (sivri de 
dahil) - 0,05; domatesler, baklagiller - 3,0; 
lahana kıvırcık, Chili biber (kuru) - 0,1; yer 
fıstığı- 0,5; et, tavukların sakatatları, 
yumurtalar - 0,03 

 



240 Clethodim  0,01 /0,1 0,002/(gh. 
) 

/0,7 /0,005 Baklagiller kuru - 10,0; pamuk yemek yağı - 
0,5; besinlik sakatatları - 0,2; yumurtalar - 0,05; 
şeker pancarı - 0,1; sarımsak - 0,5; memelilerin 
eti (deniz hayvanları hariç) - 0,2; süt - 0,05; 
kuru soğan - 0,5; yer cevizi - 5,0; patates - 0,5; 
et, kuş sakatatları - 0,2; kanola (tohum, yağ – 
arıtılmış veya arıtılmamış) - 0,5; soya 
(fasulyeler) - 0,1; soya yemek yağı - 0.5; 
ayçiçeği  (çekirdekler) - 0,5; ayçiçeği yağı, 
arıtılmamış - 0,1; domatesler - 1,0; havuç, 
yemeklik pancar - 0,1; bezelye - 2,0; yağ keteni 
(çekirdek, yağ) - 0,1 

241 Clefoxydim  0,01 /0,1 0,004/(gh. 
) 

/1,0 /0,01 Pirinç - 0,05 

242 Clodinafop-propargyl 0,002 /0,2 0,01/(gh.) /0,6 /0,002 Tahıl tanesi- 0,05 

243 Closantel  0,03 ömd ömd ömd ömd Büyük baş hayvan için: yağ, böbrekler - 3,0; 
karaciğer, et - 1,0; koyunlar için: yağ -2,0; 
et, karaciğer - 1,5; böbrekler - 5,0 

244 Cloquintocet -mexyl  0,04 /0,07 0,001/(org.) /0,8 /0,01 Tahıl tanesi- 0,1 

245 Clomazone  0,04 /0,04 0,02/(gh.) /1,0 /0,02 Soya (fasulye, yağ) - 0,01; pirinç - 0,2;  mısır 
(tohum), havuç, şeker pancarı, kanola (tohum, 
yağ) - 0,1; bezelye - 0,01 

246 Clopyralid  0,15 /0,1 0,04/ 2,0/ /0,01 Tahıl tanesi- 0,2; lahana - 1,0; mısır (tane) - 
2,0; et ve et ürünleri - 0,3; süt ve süt ürünleri, 
yabani mantarlar ve etli ve zarlı kabuksuz 
meyveler ( yemişler) - 0,004; mısır (yağ), şeker 
pancarı, kanola (tohum, yağ) - 0,5; yağ keteni 
(çekirdek, yağ) - 1,0; soğan - 0,01 

247 Clopyralid 2-ethylhexyl 
ether 

ömd ömd ömd /2,0 /0,006 İzin Verilmemektedir 



248 Clothianidine  0,08 /0,1 0,5/(gh. + 
org.) 

/0,4 /0,02 Patates - 0,05; kanola (tohum) - 0,04; kanola 
(yağ), şeker pancarı - 0,1; Tahıl tanesi- 0,2; 
enginar, kahve-baklagiller, yenebilen yemişli 
sebzeler (bal kabakgiller hariç) - 0,05; Tahıl 
tanesi- 0,2; kereviz - 0,04; etli ve zarlı 
kabuksuz meyveler ( yemişler) ve diğer küçük 
meyveler, turunçgiller - 0,07; lahana (tüm 
çeşitleri), kuru erik - 0,2; kakao-baklagiller, 
balkabakgiller, mısır (tohum, yağ), baklagiller - 
0,02; yapraklı sebzeler - 2.0, papaya, pekan, 
ananas - 0,01; Chili biber (kuru) - 0,5; meyve 
sert çekirdekli- 0,2; çay (yeşil, siyah) - 0,7; 
domatesler - 0,05; ayçiçeği  (çekirdekler) - 
0,02; ayçiçeği  (yağ) - 0,05 

249 Clofentezine 0,02 /0,07 0,01/(s.-t.) 
(gh.) 

1,0/ /0.02 Üzüm - 2,0; turunçgiller - 0,5; meyve küçük 
çekirdekli - 0,5; patates - 0,05; badem 
temizlenmemiş - 5,0; salatalıklar, domatesler, 
ağaç kabuklu cevizgilleri, meyve sert 
çekirdekli- 0,5; böğürtlen siyah, kırmızı, beyaz 
- 0,2; kurutulmuş üzüm (kuru üzüm), çilek- 2,0; 
memeli sakatatları, yumurtalar, memelilerin eti 
(deniz hayvanları hariç), süt, beyaz et ve onun 
sakatatları - 0,05; kavunlar - 0,1 

250 Kresoxim-methyl 0,4 /0,2 0,01/(gh.) /1,0 /0,1 Arpa - 0,1; salatalıklar - 0,5; kuru üzüm, 
kurutulmuş 2,0; memeli sakatatları, gıdasal - 
0,05; greyfurt - 0,5; üzüm 1,0; memelilerin yağı, 
süt yağı  hariç - 0,05; süt - 0,01; zeytinyağı - 
0,7; zeytinler - 0,2; portakallar, hibritler de 
dahil - 0,5; meyve küçük çekirdekli - 1,0 (К); 
tavuk eti - 0,05; buğday, çavdar - 0,05; 
domatesler - 0,5; etli ve zarlı kabuksuz 
meyveler ( yemişler) - 1,0; böğürtlen - 1,0 

251 Krotoksifos  0,005 ömd 0,05/(s.-t.) 0,2/ öte Süt, et süt ürünleri - 0,004; et - 0,05 

252 Coumaphos  0,0005 ömd ömd ömd ömd Süt ürünleri, yumurtalar - 0,01; kırmızı et, 
beyaz et - 0,1; domuz eti, et ürünleri - 0,2 



253 Lenacil  0,0002 /1,0 0,001/(s.-t.) 0,5/ /0,0003 Şeker pancarı, yemeklik - 0,1 

254 Lindane  0,005 ömd ömd ömd ömd Tahıl tanesi- 0,01; memeli sakatatları - 0,01; 
yumurtalar - 0,01; mısır (tane) - 0,01; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,1; 
süt - 0,01; beyaz et - 0,05; kuş sakatatları - 
0,01; sorgum - 0,01; tatlı mısır - 0,01 

255 Lufenuron  0,01 /0,1 0,005/(gh. 
) 

/0,8 /0,01 Meyve (yumuşak çekirdekli), patates - 0,04; 
domatesler - 0,5; üzüm - 0,1 

256 Lambdacyhalothrin 0,002 /0,05 0,001/(s.-t.) /0,1 /0,001 Meyve sert çekirdekli(vişne de dahil) - 0,3; 
şerbetçiotu kuru - 1,0; hardal (çekirdek, yağ) 
- 0,1; kanola (tohum, yağ), soya (fasulye, 
yağ) - 0,1; mısır (tohum, yağ) - 0,02; lahana - 
0,3; domatesler, bezelye, patates, havuç - 
0,01; meyve yumuşak çekirdekli - 0,2; şeker 
pancarı, sebzelerin soğanları - 0,2; üzüm - 
0,15; turunçgiller - 0,2; Tahıl tanesi- 0,05 

257 Malathion  0,3 2,0/(tr.) 0.05/(org.) 0,05/ 0,015/(ey.t.) Meyve yumuşak çekirdekli - 0,5; kuşkonmaz - 
1,0; kuru baklagiller - 2,0; baklagiller, soyagiller 
ve yemlik hariç - 1,0; yaban mersini - 10,0; 
turunçgiller - 7,0; pamuğun çekirdekleri - 20,0; 
pamuk yağı gıdasal - 13,0; salatalıklar - 0,2; 
üzüm - 5,0; mısır - 0,05; yapraklı hardal - 2,0; 
biber - 0,1; Chili biber, kuru - 1,0; sorgum - 3,0; 
ıspanak - 3,0; s o ğ a n  (yeşil soğan, kuru 
soğan) - 5,0; etli ve zarlı kabuksuz meyveler ( 
yemişler) (çilek, siyah, kırmızı, beyaz Frenk 
üzümü, bektaşiüzümü, ahududu) - 1,0; mısır 
tatlı, yemeklik, mısır koçanında kaynatılmış - 
0,02; domatesler - 0,5; domates suyu - 0,01; 

Tahıl tanesi- 10,0; buğday kepegi, işlem 
görmemiş - 25,0; buğday unu - 0,2; şeker 
pancarı, yemeklik, lahana, meyve sert 
çekirdekli, kavungiller, çay - 0,5; bezelye, soya 
(fasulyeler) - 0,3; tütün, şerbetçiotu kuru, 
mantarlar, bulgur (irmik hariç) - 1,0; soya (yağ) - 
0,1; yer fıstığı - 1,0; ekmek - 0,3; hardal, haşhaş 
(afyon tohumu) - 0,1; hayvancılık ürünleri - 0,01; 
ayçiçeği (çekirdek, yağ) - 0,02; patates, havuç - 
0,05; kanola (tohum, yağ) - 0,1 



258 Maleic hydrazide 
(maleic hydrazide) 

0,3 /8,0 0,2/(gh.) /1,4 /0,01 Sarımsak - 15,0; soğan (kuru soğan, arpacık 
soğanı) - 15,0; patates - 50,0; şeker pancarı, 
yemeklik, havuç, domatesler, karpuzlar - 8,0, 
yeşil tütün - 30,0 

259 Mandipropamid  0,2 /0,2 0,05/(org.) /1,0 /0,01 Brokoli - 2,0; lahana beyaz - 3,0; kuru soğan 
- 0,1; patates - 0,5; yeşil soğan - 7,0; yeşil 
balkabağı - 0,2; biber - 1,0; biber Chili (kuru) - 
10,0; yapraklı sebzeler - 25,0; salatalıklar - 
0,2; domatesler - 1,0; vişne -20,0; üzüm - 
2,0; kuru üzüm (tüm çeşitleri) - 5,0;kavun - 
0,5 

260 Mancozeb  0,03 /0,1 0,01/(gh) 0,5/ /0,001 Patates, soğan, domatesler, üzüm, 
salatalıklar - 0,1 

261 I-8A industrial oil 
(vaseline) 

öte /100 ömd ömd /1,0 Limit belirlenmesine gerek yok 

262 Fuel oil 
inhibited 

ömd ömd ömd 5,0/ /0,05 İzin Verilmemektedir 

263 Copper bis (8-
hydroxyquinolate) 

0,005 ömd ömd ömd ömd Tahıl tanesi, patates, meyve küçük 
çekirdekli, domatesler - 1,0; şeker 
pancarı - 0,1; üzüm - 0,5 

264 Copper containing: 
-copper hydroxide 
- copper sulfate 
- copper oxychloride 
- copper tricaptolactam 

0,17 3,0/ 1,0/(org.) 0,5/ 0,0008/ Patates - 2,0; şerbetçiotu kuru - 10,0; 
yumurtalar, et - 2,0; meyve (yumuşak 
çekirdekli ve sert çekirdekli), domatesler, etli 
ve zarlı kabuksuz meyveler ( yemişler), üzüm, 
şeker pancarı, salatalıklar, soğan, sebzegiller, 
kavungiller - 5,0, turunçgiller - 20,0 

dichloro-mono-hydrate 
(bakıra göre kontrol) 

265 Copper tricaptolactam 
dichloro-hydrate 
(captolactam part of 
the molecule) 

0,06 ömd 0,06/(gh.) 2,0/ ömd Şeker pancarı - 0,5; domatesler, soğan, 
havuç, elmalar, üzüm - 0,15; patates - 1,0 

266 Mesosulfuron methyl 1,0 /0,9 /0.006 
(gh.) 

/1,0 /0,01 Tahıl tanesi- 0,5 

267 Mesotrione  0,01 /0,2 0,1/(gh.) /1,0 /0,001 Mısır (tohum, yağ) - 0,1 



268 Mecoprop  0,01 0,4/(mig.-
w.) 

0,06/(org.) 1,0/ /0,15 Tahıl tanesi- 0,25 

269 Menazone  0,06 ömd 0,1/(s.-t.) 1,0/ /0,001 Meyve (yumuşak çekirdekli ve sert 
çekirdekli), sebzeler, kavungiller, patates, 
şeker pancarı, baklagiller, tütün - 1,0 

270 Mepiquat chloride  /3,7  /0,3 /0,01  

271 Metazachlor  0,003 /0,1 0,002/ 1,0/ öte Lahana - 0,02; hardal (çekirdekler) - 0,02; 
hardal (yağ), kanola (tohum, yağ) - 0,1; 
karabuğday - 0,01 

272 Methazine  0,001 /0,1 0,002/(s.-t.) 2,0/ 0,01/ Patates - 0,05; bezelye - 0,1 

273 Metaldehyde  0,02 /1,0 0,001/(gh. 
) 

0,2/ 0,003/ Tahıl tanesi, meyve (sert çekirdekli ve 
yumuşak çekirdekli), sebzeler (patates 
hariç), üzüm - 0,7; turunçgiller (meyve 
eti) - 0,2; etli ve zarlı kabuksuz 
meyveler ( yemişler) - 0,8 

274 Metam  ömd ömd 0,01/(org.) 0,1/(А) 0,1/(m-r.) 
0,001/(o-g.) 

İzin Verilmemektedir 

275 Methamidophos  0,004 ömd ömd ömd ömd Enginar - 0,2; baklagiller, yemlik baklagiller 
ve soyalılar hariç - 1,0; pamuğun çekirdekleri 
- 0,2; memeli sakatatları - 0,01; yumurtalar - 
0,01; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 
0,01; süt - 0,02; patates - 0,05; beyaz et - 
0,01; kuş sakatatları - 0,01; soya baklagilleri, 
kuru - 0,1; şeker pancarı - 0,02 

276 Metamitron  0,025 /0,4 0,3/(s.-t.) 0,5/ /0,003 Şeker pancarı, yemeklik - 0,03 

277 Methanitrophenyl-razone 
esoxylic acid diethyl ether 

0,05 ömd /0,003(s.-t.) /0,3 ömd Tahıl tanesi- 0,1; salatalıklar - İzin 
Verilmemektedir 

278 Metaflumeson  0,1 ömd ömd ömd ömd Brüksel lahana - 0,8; çin lahanası - 6,0; 
memeli sakatatları - 0,02; patlıcan - 0,6; 
salata - 7,0; memelilerin eti (deniz hayvanları 
hariç) - 0,02; süt yağı - 0,02; süt - 0,01; biber 
- 0,6; Chili biber, kuru - 6,0; patates - 0,02; 
domatesler - 0,6 



279 Metrafenon   /0,9 0,2/ /1,3 /0,02  

280 Methidation  0,001 ömd ömd ömd ömd Badem - 0,05; meyve yumuşak çekirdekli - 
1,0; enginar - 0,05; kuru baklagiller - 0,1; 
kıvırcık lahana - 0,1; yağ BbH - 0,02; meyve 
sert çekirdekli- 0,2; pamuk, çekirdekler - 1,0; 
pamuk yağı, temizlenmiş 2,0; salatalık - 0,05; 
sakatatlar BbH, domuzların, koyunların - 
0,02; yumurtalar - 0,02; keçi yağı 0,02; keçi 
eti - 0,02; keçilerin besinlik sakatatları - 0,02; 
turunçgiller - 5,0; üzüm - 1,0; şerbetçiotu 
kuru - 5,0; mısır 0,1; et BbH, domuzların, 
koyunların - 0,02; süt - 0,001; zeytinler - 1,0; 
kuru soğan - 0,1; bezelye kuru - 0,1; domuz 
yağı - 0,02; ananas - 0,05; patates - 0,02; 
beyaz et 0,02; kuşların yağı - 0,02; kuş 
sakatatları, gıdası - 0,02; turp - 0,05; kanolya 
çekirdeği - 0,1; koyunların yağı - 0,02; 
sorgum - 0,2; şeker pancarı - 0,05; ayçiçeği 
çekirdekleri a - 0,5; çay, yeşil, siyah 
(kurutulmuş ve fermente edilmiş) - 0,5; 
domatesler - 0,1; ceviz - 0,05 

281 Methyl bromide 
(organik olmayan 
bromüre göre kontrol) 

0,4 öte 0,2/ 
Aorganik 
bromüre 
göre kontrol 

1,0/Methylb
romide’a 
göre 
kontrol 

/0,1 
Methylbro
mide’a 
göre 
kontrol 

İnorganik bromüre göre kontrol: domatesler - 
3,0; salatalıklar - 2,5; salata - 2,5; dereotu, 
kereviz, maydanoz - 1,5; patlıcanlar, biber - 
2,0; tahıl tanesi, 

       kepekli un da dahil - 50; 24 saat sonra 
Methylbromide’a göre kontrol. 

havalandırarak: kakao baklagiller, tahıl tanesi- 
5,0; kuru meyveler - 2,0; öğütülmüş tohum 
mamülleri - 1,0; yer fıstığı, ağaç kabuklu 
cevizgilleri - 10,0; satış sırasında ve doğrudan 
tüketim için Methylbromide’a göre kontrol: 
ekmek ve diğer hazır tohum mamulleri, kakao-
ürünler, kuru meyveler, öğütülmüş tohum 
mamülleri, yer fıstığı, ağaç kabuklu cevizgilleri 
- 0,01 

282 Methyl 
isothiocyanate 

0,002 /0,1 ömd ömd /0,001 Salatalıklar, domatesler - 0,05 



283 Methiocarb  0,02 ömd ömd ömd ömd Enginar - 0,05; Tahıl tanesi- 0,05; lahana (tüm 
tipleri) - 0,1; fındık cevizi- 0,05; soğan (pırasa, 
kuru soğan) - 0,5; kıvırcık salata - 0,05; mısır - 
0,05; kavun - 0,2; bezelye (kuru, baklagiller 
(olgunlaşmamış) 0,1; tatlı biber, sivri de dahil 
2,0; patates - 0,05; kanola (çekirdekler) - 0,05; 
çilek - 1,0; şeker pancarı - 0,05; ayçiçeği  
(çekirdekler) - 0,05 

284 Metconazole  0,005 /0,2 0,006/(gh. 
) 

/0,4 /0,01 Kanola (tohum, yağ) - 0,15; Tahıl tanesi- 0,2 

285 Metobromuron  0,025 /0,1 0,2/(gh.) /1,0 0,002/ Patates - 0,1; tütün - 0,5 

286 Methoxychlor  0,1 /1,6 0,02/(s.-t.) /1,0 /0,01 Patates - 0,3 

287 Methoxuron  0,1 ömd 0,01/(s.-t.) 0,5/ /0,01 Tahıl tanesi, sebzeler (patates hariç) - 
0,1; havuç - 0,02 

288 S-Metolachlor 0,02 /0,02 0,02/(s.-t.) /1,0 /0,02 Kavungiller, salatalıklar - 0,05; tütün, 
şerbetçiotu kuru - 1,0; pamuk (yağ), soya 
(yağ), lahana - 0,02; mısır (tohum), soya 
(fasulyeler), ayçiçeği  (çekirdekler), 
yemeklik pancar, kanola (tohum, yağ) - 
0,1; ayçiçeği  (yağ), şeker pancarı - 0,05; 
mısır (yağ) - 0,1 

289 Methoxyfenozide  0,1 ömd ömd ömd ömd Yer fıstığı - 0,03; yer fıstığı yemek yağı 

- 0,1; papaya, üzüm - 1,0; avakado, 
turunçgiller, kızılcık - 0,7; havuç, kuru 
baklagiller - 0,5; baklagiller pullanmış - 0,3; 
mısır, tatlı mısır, mısır koçanı - 0,02; baklagiller 
(tam badıç ve/veya olgunlaşmamış tohumlar), 
kurutulmuş üzüm (kuru üzümün tüm çeşitleri) - 
2,0; brokoli - 3,0; bataklık yaban mersini - 4,0; 
bezelye (kuru) - 5,0; elma püresi (kuru), lahana 
beyaz, pamuk (çekirdekler) - 7,0; kereviz, 
kıvırcık salata - 15,0; marul salatası, yapraklı 
hardal - 30,0; memeli sakatatları, yumurtalar - 
0,01; memelilerin yağı (süt yağı hariç), 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,2; 
süt - 0,05 



290 Methomyl  0,
02 

/0,1 0,1/(gh.) /0,1 /0,001 Meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 0,3; 
baklagiller (kuru) - 0,05; turunçgiller - 1,0; 
turunçgillerin meyve eti (kuru) - 3,0; 
yenebilen yemişli sebzeler, bal kabakgiller - 
0,1; pamuk (çekirdekler öğütülmüş gıdasal) 
- 0,05; pamuk (yemek yağı) - 0,04; pamuk 
(çekirdekler); kıvırcık salata ve marul, meyve 
sert çekirdekli(şeftali, nektariler), fasulye 
soyalar (kuru), soya (yağ) - 0,2; baklagiller 
(geniş baklagiller ve soyagil baklagiller hariç), 
standart baklagiller (tam badıçlar ve/veya niş 
çekirdekler) - 1,0; soya (fasulyeler), kuru 
soğan, erik - 1,0; soya unu - 20,0; mısır 
(çekirdek, yağ), patates - 0,02; kuru nane - 
0,5; bezelye (badıçlar ve çimen yeşili 
olgunlaşmamış çekirdekler) - 5,0; yulaf, 
biber - 0,7; Chili biber (kuru) - 10,0; kanola 
(tohum), kuşkonmaz, Tahıl tanesi, buğday 
fideleri - 2,0; buğday kepeği, işlem 
görmemiş- 3,0; buğday unu - 0,03; et ve 
memeli sakatatları (deniz hayvanları hariç), 
et, yumurtalar ve kuş sakatatları, süt - 0,02; 
lahana - 0,03; soğan - 0,2; domatesler - 1,0 

291 Methoprene  0,05(S-
methopren) 
- 0,09(RS-
residue) 

ömd ömd ömd ömd Tahıl tanesi- 10,0; buğday kepegi, işlem 
görmemiş- 25,0; mısır yağı (temizlenmemiş) 
- 200,0; memelilerin eti (deniz hayvanları 
hariç) - 0,2; süt - 0,1; et, yumurtalar ve kuş 
sakatatları, memeli sakatatları - 0,02 

292 Metrafenone  0,25 0,9 0,2 (gh.) 1,3 0,02 Tahıl tanesi- 0,5; üzüm - 5,0 

293 Metribuzin  0,01 0,2/(mig.-a.) 0,1/ 1,0/(a) /0,003 Domatesler, patates - 0,25; soya 
(fasulye, yağ), mısır (tane) - 0,1 

294 Metsulfuron-methyl 0,003 /0,1 0,01/(gh.) 5,0/ 0,02/(m.r) 
0,005/(сс.) 

Tahıl tanesi, akdarı - 0,05 



295 Mefenoxam (metalaxyl, 
metalaxyl M) 

0,08 0,05/(tr.) 0,001/(s.-t.) 0,5/ /0,02 Patates, şeker pancarı, yemeklik - 0,05; 
salatalıklar (kornişonlar dahil), domatesler, 
lahana (tüm çeşitleri) - 0,5; şerbetçiotu 
kuru - 10,0; ayçiçeği  (çekirdek, yağ), mısır 
(tohum), kanola (tohum, yağ), Tahıl tanesi- 
0,1; kuru soğan - 2,0; üzüm - 2,0; tütün - 
1,0; ıspanak - 2,0; avakado, baklagil 
kakoası, bal kabağı, kavun, karpuz, 
böğürtlen (kırmızı, siyah) - 0,2; turunçgiller 
- 5,0; havuç, pamuk (çekirdekler), 
k a b u ğ u  s o y u l m u ş  t a z e  bezelye, 
soya baklagiller (kuru) - 0,05; kıvırcık 
salata - 2,0; yer fıstığı, biber, meyve 
yumuşak çekirdekli - 1,0; Chili biber (kuru) 
- 10,0; yağ keteni (çekirdek, yağ) - 0,1; çin 
lahanası - 0,05; soya (fasulye, yağ) - 0,1 

296 Mefenpir-diethyl 0,1 ömd 0,01/(gh. 
+ org.) 

/1,3 /0,02 Tahıl tanesi, mısır (tohum, yağ) - 0,5 

297 Miklobutanil  0,3 ömd 0,05/(gh.) /0,7 /0,003 Muzlar, şerbetçiotu kuru, meyve sert çekirdekli- 
2,0; üzüm - 1,0; böğürtlen siyah, meyve 
yumuşak çekirdekli- 0,5; domatesler - 0,3 
erikler, kuru erik dahil- 0,2; çilek - 0,1; et, 
sakatatlar BbH ve kuşlar, yumurtalar, süt - 0,01 

298 Milneb  0,01 ömd ömd ömd ömd Bitkisel gıda mamülleri - 1,0 

299 Molinate  0,01 /0,9 0,07/(org.) 0,5/ /0,01 Pirinç - 0,2 

300 Monolinuron  0,003 /0,7 0,05/(gh.) ömd ömd Patates - 0,02; Tahıl tanesi, baklagiller - 
0,2 

301 МСРА (MCPA) 
2-ethylhexyl ether 

ömd ömd ömd /1,0 /0,001 İzin Verilmemektedir 

302 МСРА (МСРА) ömd ömd ömd ömd 0,003/(o-g.) 
0,01/(ey.t.) 

Yağ keteni (çekirdek, yağ) - 0,1 

303 Naled 0,009 ömd 0,02/(org.) 0,5/ 0,5/ Sebzeler - 0,1; et - 0,3; patates, yumurtalar, 
süt ve onun işlenmiş mamülleri - 0,2 



304 Napropamide  0,1 /0,2 1,0/(org.) /1,3 /0,02 Ayçiçeği  (çekirdekler) - 0,15; ayçiçeği  
(yağ) - 0,05; domatesler, salatalıklar, 
kabaklar, bal kabağı - 0,1; tütün - 1,0; 
kanola (tohum, yağ) - 0,1 

305 Sodium fluorosilicate 0,001 Faktöre 
göre kontrol 

Faktöre 
göre kontrol 

Faktöre 
göre 
kontrol 

Faktöre 
göre kontrol 

Et (doğal görünüm göz önünde bulundurarak) 
- 0,4 

306 Sodium salicylate 69,0 ömd 0,07/ ömd ömd İzin Verilmemektedir 

307 Sodium trichloroacetate ömd /0,2 5,0/ 2,5/ /0,2 Etli ve zarlı kabuksuz meyveler ( yemişler), 
şeker pancarı, yemeklik pancar, sebzeler 
(patates hariç), meyve (yumuşak çekirdekli 
ve sert çekirdekli), ayçiçeği  (çekirdek, yağ), 
Tahıl tanesi, baklagiller - 0,01 

308 Naphthalen-1-
ilthiocarbamide 

ömd ömd ömd nd/++ ömd İzin Verilmemektedir 

309 Naphthalic anhydride 0,002 /0,07 0,01/(org.) 2,0/ /0,001 Tahıl tanesi- 0,02 

310 Neonol  ömd ömd ömd /3,0 ömd İzin Verilmemektedir 

311 Nicosulfuron  0,2 /0,2 0,004 
(gh.) 

5,0/(a) /0,02 Mısır (tane) - 0,2; mısır (yağ) - 0,1 

312 Nitroalkylphenolates  0,006 ömd 0,01/(s.-t.) 1,0/ ömd İzin Verilmemektedir 

313 Nitrotrichloromethane  ömd ömd ömd ömd ömd İşlenmek üzere tohum - 0,1 

314 Novaluron 0,01 ömd ömd ömd ömd Elma ezmesi, kuru - 40,0; pamuk 
(çekirdekler) - 0,5; memeli sakatatları, 
gıdasal - 10,0; memelilerin eti (deniz 
hayvanları hariç) - 10,0; süt yağı - 7,0; süt - 
0,4; meyve yumuşak çekirdekli - 3,0; 
patates - 0,01; beyaz et - 0,01; kuş 
sakatatları - 0,01; soyagil baklagiller, 
olğunlaşmamış - 0,01; domatesler - 0,02 

315 Nonylphenol  ömd ömd 0,01/(gh.) ömd ömd İzin Verilmemektedir 

316 Nore  0,002 /0,7 2,0/(s.-t.) ömd ömd Bitkisel gıda ürünleri - 0,1 



317 Oxadixyl  0,06 /0,4 0,01/(org.) 5,0/ /0,05 Patates - 0,1; şerbetçiotu çiğ - 0,25; üzüm, 
domatesler - 0,5; şeker pancarı - 1,0; meyve 
yumuşak çekirdekli - 0,5; tütün, soğan- 0,04; 
salatalıklar - 0,4 

318 Oxamyl  0,009 ömd ömd /0,01 ömd Şeker pancarı - 0,1; şerbetçiotu kuru - 1,0; 
domatesler, salatalıklar - 2,0; yer fıstığı - 
0,05; patates, havuç - 0,1; pamuk 
(çekirdekler) - 0,2; kavun, tatlı biber (sivri de 
dahil) - 2,0; turunçgiller - 5,0; memelilerin eti 
(deniz hayvanları hariç), sakatatlar BbH, 
keçilerin, atların, domuzların ve koyunların, 
süt, et, yumurtalar ve kuş sakatatları - 0,02 

319 Oxydemeton-methyl 0,0003 ömd ömd ömd ömd Tahıl tanesi- 0,02; et BbH - 0,05; tüm 
baklagiller, kuru - 0,1; lahana (tüm çeşitleri) - 
0,05; pamuk (çekirdekler) - 0,05; yumurtalar 
- 0,05; limonlar - 0,2; et BbH, domuzların, 
koyunların - 0,05; süt - 0,01; armutlar - 0,05; 
domuz yağı - 0,05; patates - 0,01; k uş u n  
y ağ ı  - 0,05; beyaz et - 0,05; koyun yağı - 
0,05; şeker pancarı - 0,01 

320 Oxycarboxine  0,15 ömd ömd ömd ömd Tahıl tanesi- 0,2 

321 Oxymethylethyl 
ketone 

ömd ömd 0,03/ /2,0 0,002 İzin Verilmemektedir 

322 Oxyfluorfen  0,003 /0,2 0,02/(org.) /1,0 /0,001 Meyve yumuşak çekirdekli, soğan, ayçiçeği  
(çekirdek, yağ) - 0,2 

323 Oleic alcohol 
(HD-OSENOL) 

ömd ömd 0,1/(org.) ömd ömd İzin Verilmemektedir 



324 Paraquat  0,005 ömd ömd ömd ömd Çay, yeşil ve siyah (fermente edilmiş ve 
kuru) - 0,2; yapraklı sebzeler - 0,07; sorgum 
- 0,003; şerbetçiotu kuru, zeytinler - 0,1; etli 
ve zarlı kabuksuz meyveler ( yemişler) ve 
diğer küçük meyveler, meyve sert çekirdekli, 
meyve yumuşak çekirdekli - 0,01; 
turunçgiller, yenebilen yemişli sebzeler, bal 
kabakgiller - 0,02; ayçiçeği  (çekirdekler), 
pamuk (çekirdekler) - 2,0; baklagiller - 0,5; 
mısır - 0,03; ağaç kabuklu cevizgilleri, mısır 
unu, yenebilen yemişli sebzeler, bal 
kabakgiller hariç, pirinç - 0,05; kökü ve kök 
meyveleri yenebilen sebzeler, sakatatlar ve 
kuş eti ve memelilerin (deniz hayvanları 
hariç), yumurtalar, süt - 0,005 

325 Parathion-methyl 0,003 0,1/(tr.) 0,002/ 0,1/ 0,001/(ey.t.) Meyve yumuşak çekirdekli - 0,2; domatesler 
- 0,002; bezelye, Tahıl tanesi- 0,1; şeker 
pancarı - 0,05; bezelye (kuru) - 0,3; meyve 
sert çekirdekli(nektariler, şeftali) - 0,3; 
patates, baklagiller (kuru), lahana (kıvırcık) - 
0,05; üzüm - 0,5; üzüm kurutulmuş (tüm 
çeşitleri) - 1,0 

326 Pebulate  0,001 /0,6 0,01/(org.) 1,0/ /0,01 Sebzeler (patates hariç), şeker 
pancarı - 0,05; tütün - 0,1 

327 Pendimethalin  0,008 /0,15 0,05/(org.) 0,5/ /0,008 Soya (fasulye, yağ), sarımsak, tütün, 
şerbetçiotu kuru - 0,1; domatesler, 
salatalıklar - 0,05; soğan, maydanoz, 
lahana, pamuk (yağ) - 0,05; ayçiçeği  
(çekirdek, yağ) - 0,1; havuç - 0,2; tohum-
baklagil karışımı - 0,01 

328 Penconazole  0,03 0,1/ 0,003/(gh. 
) 

/0,8 /0,01 Salatalıklar, karpuz - 0,1; üzüm - 0,3; 
domatesler - 0,2; meyve yumuşak çekirdekli, 
kavun - 0,2; üzüm, meyve sert 
çekirdekli(nektari ve şeftali hariç) - 0,3; Tahıl 
tanesi- 0,005; etli ve zarlı kabuksuz meyveler ( 
yemişler) - 0,1; kurutulmuş üzüm (kuru üzümün 
tüm çeşitleri), şerbetçiotu kuru - 0,5; nektariler, 
şeftali, et ve 

sakatatlar BbH, tavukların eti ve yumurtaları 
- 0,05; süt - 0,01 



329 Penoxsulam  0,
05 

/0,9 0,005/(gh. 
) 

/1,0 /0,01 Pirinç - 0,5 

330 Pentanochlor  0,
15 

/0,6 0,1/(org.) 1,0/ /0,01 Domatesler - 1,5 

331 Pentiopyrad  0,
13 

/0,9 0,02/ /0,8 /0,02 Meyve yumuşak çekirdekli - 0,5 

332 Pencycuron  0,
02 

/0,2 0,015/(gh. 
) 

2.0/(a) 0,05/(ey.t.) 
0,02/(o-g.) 
(a) 

Patates - 0,1 

333 Penflufen  0,
04 

/0,9 0,06/(gh.) /1,0 /0,001 Patates - 0,5 

334 Permethrin  0,
05 

/0,05 0,07/(s.-t.) 0,5/ 0,07/(ey.t.) 
0,02/(o-g.) 

Cevizgilleri (badem, yer fıstığı) - 0,1; 
kuşkonmaz - 1,0; baklagiller (kuru) - 0,1; 
şerbetçiotu kuru - 50,0; yabanturpu - 0,5; 
lahana (tüm çeşitleri) - 5,0; soğan (yeşil 
soğan, pırasa) - 0,5; kıvırcık salata - 2,0; 
salatalıklar (kornişonlar dahil) - 0,5; 
domatesler 1,0; patates - 0,05; havuç - 0,1; 
şeker pancarı - 0,05; biber - 1,0; kereviz - 
2,0; patlıcan - 1,0; ıspanak - 2,0; turp - 0,1; 
turunçgiller - 0,5; kivi - 2,0; etli ve zarlı 
kabuksuz meyveler ( yemişler) 
(bektaşiüzümü, çilek, böğürtlen) 2,0; üzüm - 
2,0; kavun - 0,1; bal kabağı -  0,5; Tahıl 
tanesi- 2,0; ayçiçeği  (çekirdekler) - 1,0; 
ayçiçeği  (yemek yağı ve temizlenmemiş) - 
1,0; mısır tatlı (tohum) 0,1; soya baklagiller 
(kuru) - 0,05; arındırılmamış soyagil yağı - 
0,1; kahve (fasulyeler) - 0,05; baklagiller (tam 
badıç ve/veya olgunlaşmamış tohumlar) - 
1,0; kanola (tohum) - 0,05; pamuk 
(çekirdekler) - 0,5; pamuk yemek yağı - 0,1; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 1,0; 
yumurtalar - 0,1; memeli sakatatları - 0,1; 
beyaz et - 0,1; mantarlar - 0,1; zeytinler - 
1,0; bezelye kabuğundan arındırılmış, taze - 
0,1; Chili biber (kuru) - 10,0; antep fıstığı - 
0,05; meyve yumuşak çekirdekli - 2,0; meyve 
sert çekirdekli- 

2,0; çay, yeşil ve siyah (fermente edilmiş ve 
kurutulmuş) - 20,0; buğday kepegi - 5,0; 
buğday unu- 0,5; buğday fideleri - 2,0; 
buğday unu tam tohumlu - 2,0; pirinç - 0,01 



335 Picoxystrobin  0,04 /0,4 0,03/(org.) /1,0 /0,01 Tahıl tanesi- 0,2; şeker pancarı - 0,05 

336 Pinoxaden  0,05 /1,5 0,002/(org.) /1,0 /0,02 Tahıl tanesi- 1,0 

337 Pinolene (di-1-n-
mentin) 

ömd ömd ömd /20,0 ömd İzin Verilmemektedir 

338 Picloram  0,2 0,05/(tr.) 0,04/(s.-t.) 10,0/ 0,003/(o-g.) 
0,01/(ey.t.) 

Tahıl tanesi, mısır (tohum), kanola 
(tohum, yağ) - 0,01; etli ve zarlı kabuksuz 
meyveler ( yemişler) yabani - 0,5; lahana - 
0,01 

339 Piperonyl butoxide 0,2 ömd ömd ömd ömd Tahıl tanesi- 30,0; turunçgiller - 5,0; 
turunçgillerin meyve suyu - 0,05; kurutulmuş 
meyveler, baklagiller - 0,2; meyveleri 
yenebilen sebzeler, balkabakgiller, yer fıstığı 
(temizlenmemiş) - 1,0; biber, domatesler - 
2,0; köklü ve kök meyveli sebzeler (havuç 
hariç) - 0,5; domates suyu - 0,3; Chili biber 
(kuru) - 20,0; marul, yapraklı hardal, ıspanak 
- 50,0; mısır (yağ), buğday kepegi - 80,0; 
böbrekler BbH - 0,3; et BbH - 5,0; beyaz et - 
7,0; karaciğer BbH, keçilerin, domuzların, 
koyunların, yumurtalar - 1,0; böbrekler 
keçilerin, domuzların, koyunların(BbH 
böbreği hariç), süt BbH - 0,2; memelilerin eti 
(deniz hayvanları hariç) - 2,0; süt (BbH sütü 
hariç) - 0,05; kuş sakatatları - 10,0 

340 Pyrazosulfuron-ethyl 0,04 /0,2 0,005/(gh. 
) 

/1,0 /0,001 Pirinç - 0,1 

341 Pyrazofos  0,001 ömd ömd 0,05/ ömd Tüm gıda ürünleri - 0,01 

342 Pyraclostrobin  0,03 /0,2 0,01/(gh.) /1,0 /0,01 Üzüm - 2,0; meyve yumuşak çekirdekli - 
0,5; Tahıl tanesi- 0,5; mısır (tohum, yağ), 
soya (yağ) - 0.02; soya 



(fasulyeler) - 0,05; badem temizlenmemiş, 
kıvırcık salata, ahududu kırmızı, siyah - 2,0; 
badem temizlenmiş, muzlar, yer fıstığı 
temizlenmemiş, bezelye (badıçlar, 
olgunlaşmamış çekirdekler), pekan, patates - 
0,2; baklagiller (kuru), lahana (tüm çeşitleri) - 
0,3; kantaluplular (kantalup kavun), kuru 
soğan, şeker pancarı - 0,2; bataklık yaban 
mersini, turunçgiller, antep fıstığı, meyve sert 
çekirdekli- 1,0; kahve (fasulyeler), patlıcanlar, 
bezelye (kuru), sıradan bal kabağı, ayçiçeği  
(çekirdek, yağ), domatesler - 0,3; havuç, 
salatalıklar, mercimek (kuru), memelilerin eti 
(deniz hayvanları hariç), biber, turp, çilek - 
0,5; kurutulmuş üzüm (kuru üzüm) - 5,0; 
memeli sakatatları,  beyaz et ve sakatatlar, 
yumurtalar, sarımsak, mango, papaya - 0,05; 
şerbetçiotu (kuru) - 15,0; pırasa - 0,7; süt - 
0,03 

343 Pyrethrins  0,04 ömd ömd ömd ömd Tahıl tanesi- 0,3; baklagiller - 0,1; 
turunçgiller, biber, yenebilen köklü ve kök 
meyveli sebzegiller, domatesler, yenebilen 
yemişli sebzeler, bal kabakgiller - 0,05; 
kurutulmuş meyveler - 0,2; yer fıstığı, Chili 
biber (kuru), ağaç kabuklu cevizgilleri - 0,5 

344 Pyridaben  0,008 /0,3 0,1/(gh.) 0,4/ 0,001/ Meyve yumuşak çekirdekli - 0,2; 
turunçgiller (meyve eti) - 0,3 

345 Pyridate  0,02 /0,03 0,002/(gh. 
) 

/1,0 /0,01 Mısır (tane) - 0,05 

346 Pyridafention  0,001 /0,05 0,002/ /0,5 ömd Lahana - 0,1; şeker pancarı, 
turunçgiller (meyve eti) - 0,1 

347 Pyrimethanil  0,2 /0,14 0,3/(gh.) /1,0 /0,001 Domatesler - 0,7; üzüm - 4,0; meyve 
yumuşak çekirdekli - 7,0; domatesler - 0,7; 
patates - 0,1; etli ve zarlı kabuksuz meyveler 
( yemişler) (yaban çileği dahil) - 3,0 



348 Pirimicarb 0,035 /0,3 (mig.-
w.) 

ömd /0,05 0,002/ Salatalıklar - 0,1, şerbetçiotu kuru - 1,0; 
patates, şeker pancarı, pamuk (yağ), 

bezelye - 0,02; meyve yumuşak çekirdekli - 2,0; 
meyve sert çekirdekli- 5,0; etli ve zarlı kabuksuz 
meyveler ( yemişler), çilek hariç - 1,0; çilek - 3,0; 
kuşkonmaz - 0,01; kökü yenebilen sebzeler ve 
yenebilen kök meyveli sebzeler, Tahıl tanesi, 
kanola (tohum), tatlı mısır (mısır koçanında 
kaynatılmış) - 0,05; sarımsak, kuru soğan, 
ayçiçeği  (çekirdekler) - 0,1; kavun, mısır 
(tohum), baklagiller, baklagiller (kuru), soya 
hariç - 0,2; lahana - 0,3; yenebilen yemişli 
sebzeler, bal kabakgiller hariç - 0,5; baklagiller 
sebzeler, soya hariç - 0,7; üzüm ve diğer küçük 
meyveler, yenebilen yemişli sebzeler, 
balkabakgiller, karpuz ve kavunlar hariç - 1,0; 
turunçgiller - 3,0; kıvırcık salata marul salatası, 
enginarlar - 5,0; Chili biber (kuru) - 20,0; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç); memeli 
sakatatları, et, kuş sakatatları ve yumurtaları, süt 
- 0,01 

349 Pyrimiphos-
methyl  

0,03 0,5/ 
pH-5,5-0,1/( 
tr.) için 

0,01/ 2,0/ 0,03/(ey.t.) 
0,01/(o-g.) 

Etli ve zarlı kabuksuz meyveler ( yemişler), 
şampignonlar - 0,004; kavun, biber, 
patlıcanlar, şeker pancarı - 0,2; şalgam, 
“Brassica rapa subsp. rapirera”, lahana, 
kereviz (yeşellik), meyve (sert çekirdekli), 
üzüm, çay - 0,5; turunçgiller (meyve eti) - 0,1; 
patates, turp, kereviz (kök), havuç - 0,05; 
pirinç, tütün - 1,0; bezelye - 5,0; domatesler, 
salatalıklar - 0,2; yumurtalar - 0,01; Tahıl 
tanesi- 7,0; buğday kepeği işlem görmemiş- 
15,0; beyaz et - 0,1; kuşların karaciğer - 0,5; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), 
memeli sakatatları, kuş sakatatları, karaciğer 
hariç, süt - 0,01 

350 Pyrimiphos-ethyl  0,008 ömd ömd ömd ömd Mısır (tane) - 0,1 



351 Pyriproxyfen  0,1 /0,4 0,01/(gh.) /1,0 /0,03 Meyve yumuşak çekirdekli, salatalıklar - 0,2; 
turunçgiller - 0,5; pamuk (çekirdekler) - 0,05; 
pamuk (yağ) - 0,01; et ve sakatatlar BbH ve 
keçilerin - 0,01; domatesler - 1,0 

352 Pyroxsulam  0,1 /1,0 0,005/(gh. 
) 

/1,0 /0,004 Tahıl tanesi- 0,5 

353 Poly-beta-hydrobutyric 
acid 

öte öte öte öte öte Limit belirlenmesine gerek yok 

354 Polyhexamethylene 
guanidine 

0,002 öte 0,006/(s.-t.) /0,4 /0,0004 Patates - 0,2 

355 Polyoxyethylen
e dodecyl ether 

ömd ömd /0,1 (org.) /10,0 ömd İzin Verilmemektedir 

356 Pyrimisulfuron  0,02 0,1/ 0,005/ 1,5/ /0,015 Mısır (tane) - 0,05 

357 Ginseng endofit 
(endophyte) mantarının 
metobolizma ürünleri  

öte öte öte öte öte Limit belirlenmesine gerek yok 

358 Yalancı iğde endofit 
(endophyte) mantarının 
metobolizma ürünleri 

öte öte öte öte öte Limit belirlenmesine gerek yok 

359 Prohexadione calcium  0,2 /1,0 0,001/(gh. 
) 

/1,0 /0,002 Meyve yumuşak çekirdekli - 0,5 

360 Proquinazid  0,003 /0,1 0,006/(gh. 
) 

/1,0 /0,001 Üzüm - 0,5 

361 Prometryn  0,005 0,5/(tr.) 0,002/(s.-t.) 5,0/ /0,005 Kimyon - 0,1; ayçiçeği  (çekirdek, yağ), 
kişniş, soya (fasulye, yağ), bezelye, 
sarımsak, fasulye, mercimek, mısır (tohum, 
yağ) - 0,1; havuç, patates, kereviz, dereotu, 
maydanoz - 0,02 

362 Propazine  0,001 0,05/(mig.-
w.) 

0,002/(s.-t.) 5,0/ 5,0/(ey.t.) 
0,04/(o-g.) 

Sorgum, kişniş - 0,2; Tahıl tanesi, baklagiller 
- 0,2; havuç - 0,04 

363 Propaquizafop  0,015 /0,15 0,001/(gh. 
) 

/1,0 /0,0003 Pamuk (yağ), keten - 0,01; şeker 
pancarı, kanola (tohum, yağ) - 0,1; 
lahana - 0,2 



364 Propamocarb  
(hydrochloride) 

0,4 /0,2 0,1/(gh.) /0,7 /0,07 0,2 patates - 0,3; domatesler - 2,0; 
yenebilen yemişli sebzeler ve bal 
kabakgiller - 5,0; kıvırcık salata ve marul - 
15,0; turp - 1,0; karnıbahar - 0,2; 
patlıcanlar - 0,3; ıspanak - 40,0; Chili biber 
(kuru), salatalıklar, domatesler - 10,0; tatlı 
biber 

, sivri de dahil - 3,0; hindiba (filiz) - 2,0; 
memelilerin eti ve sakatatları (deniz hayvanları 
hariç) ve kuşlar, süt, yumurtalar - 0,01; şeker 
pancarı - 0,01 

365 Propanil 0,0
4 

1,5/(tr.) 0,1/(gh.) 0,1/ 0,1/(ey.t.) 
0,02/(o-g.) 

Pirinç - 0,3 

366 Propargite  0,0
1 

/0,4 0,002/(gh. 
) 

/0,3 /0,02 Soya (fasulye, yağ) - 0,1; pamuk (yağ), 
salatalıklar - 0,2; meyve sert çekirdekli- 4,0; 
meyve yumuşak çekirdekli - 3,0; elma meyve 
suyu - 0,2; turunçgiller - 3,0; turunçgillerin 
meyve eti (kuru) - 10,0; badem - 0,1; kuru 
baklagiller - 0,3; tavuk bezelye, kuru - 0,3; 
pamuk (çekirdekler) - 0,1; üzüm - 7,0; üzüm 
suyu- 1,0; kuru üzüm, (kuru üzümün tüm 
çeşitleri) - 12,0; memeli sakatatları - 0,1; 
yumurtalar - 0,1; şerbetçiotu (kuru) - 100,0; 
mısır - 0,1; mısır unu - 0,2; mısır 
(arındırılmamış yağ) - 0,7; mısır (yemek yağı) 
- 0,5; yer fıstığı, süt, memelilerin eti ve 
sakatatları (deniz hayvanları hariç) ve kuşlar, 
yumurtalar - 0,1; yer fıstığı yemek yağı - 0,3; 
patates - 0,03; çay, yeşil, siyah (siyah 
fermente edilmiş ve kurutulmuş) - 5,0; 
domatesler - 2,0 

367 Propachlor  0,0
1 

/0,2 0,01/(gh.) 0,5/ /0,05 Lahana, soğan, sarımsak, şalgam, “Brassica 
rapa subsp. rapirera” - 0,2; Tahıl tanesi, 
baklagiller - 0,3; mısır - 0,3; soya (fasulyeler) - 
0,1 

368 Propyzamide  0,3 /0,2 0,3/ /0,5 /0,003 Şeker pancarı - 0,1; salatalık hindiba - 1,0 



369 Propisochlor  0,0
25 

/0,24 0,06/(org.) /0,8 /0,02 Mısır, kanola (tohum, yağ), ayçiçeği  
(çekirdek, yağ) - 0,1 

370 Propetamphos  0,0
005 

/0,02 0,002/ /0,1 /0,0002 Et - 0,02; süt - 0,01 

371 Propiconazole  0,0
7 

/0,2 0,15/(org.) 0,5/ 0,01/(o-g.) 
0,03/(ey.t.) 

Tahıl tanesi(arpa hariç), şeker pancarı, 
kanola (tohum, yağ) - 

0,1; arpa - 0,2; yemeklik pancar, etli ve zarlı 
kabuksuz meyveler ( yemişler) (turna yemişi) - 
0,05; kızılcık - 0,3; üzüm - 0,5; muzlar - 0,1; 
kahve (fasulyeler), pekan, ananas, şeker 
kamışı - 0,02; memelilerin eti ve sakatatları 
(deniz hayvanları hariç), kuş eti, yumurtalar, 
süt - 0,01; mısır, popcorn, mısır şekeri 
yemeklik (mısır koçanında kaynatılmış) - 0,05; 
soya (fasulye, yağ) - 0,1 

372 Propoxur  0,02 ömd ömd ömd ömd Hayvancılık ürünleri - 0,01 

373 Prosulfocarb  0,005 /0,2 0,02/(gh.) /0,5 /0,002 Patates - 0,1 

374 Prosulfuron  0,02 /0,1 0,08/(gh.) /0,6 /0,02 Mısır (tane) - 0,02; Tahıl tanesi, akdarı - 
0,05 

375 Prothioconazole  
(prothioconazole-
destio göre) 

0,05 /0,1 0,03/(gh. 
+ org.) 

/1,0 /0,02 Tahıl tanesi, arpa, buğdaylar, çavdar, yulaf 
- 0,5; kanola (tohum) - 0,1; kanola (yağ) - 
0,05, şeker pancarı - 0,3; yer fıstığı - 0,02; 
kuru erik - 1,0; memelilerin eti (deniz 
hayvanları hariç) - 0,01; süt - 0,004; 
memeli sakatatları - 0,5; mısır - 0,01 

 prothioconazole-
destio (ana metabolit 
prothioconazole’un 
etkin madde) 

 

 
0,01 

     

376 Prothiofos  0,08 ömd 0,01/(org.) ömd ömd Pamuk (yağ), üzüm - 0,1; lahana - 
0,05 



377 Profenofos/profenfos 0,03 0,1/(tr.) 0,06/(org.) 0,3/ /0,001 Pamuğun çekirdekleri - 3,0; memeli 
sakatatları - 0,05; yumurtalar - 0,02; mango - 
0,2; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 
0,05; süt - 0,01; Chili biber - 5,0; Chili biber 
(kuru) - 50,0; et, kuş sakatatları - 0,05; çaylar 
(ot çayı dahil) - 0,5; domatesler - 10,0; 
lahana, soğan, sarımsak, şalgam, “Brassica 
rapa subsp. rapirera” - 0,2; Tahıl tanesi, 
baklagiller - 0,3; soya baklagiller - 0,1; mısır - 
0,3 

378 Prochloraz  0,01 /0,3 0.05/(s.-t.) /0,1 /0,001 Şeker pancarı - 0,1; Tahıl tanesi- 2,0; 
turunçgiller - 10,0; keten tohumu 
- 0,05; mantarlar - 3,0; biber (siyah, beyaz) - 
10,0; ayçiçeği  (çekirdekler) - 0,5; ayçiçeği  
(yağ) - 1,0; kanola (tohum) - 0,7; kepekişlem 
görmemiş- 7,0; memeli sakatatları - 10,0; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,5; 
süt - 0,05; kuş eti 
- 0,05; kuş sakatatları - 0,2; yumurtalar - 0,1 

379 Procymidone  0,1 /0,5 /0,004 
(s.-t.) 

1,0/ /0,02 Salatalıklar, kornişonlar dahil - 2,0; 
domatesler, üzüm - 5,0; baklagiller (bütün 
badıç ve/veya olgunlaşmamış çekirdekler 
tohum, taze badıçlar ) - 3,0; lahana (tüm 
çeşitleri), meyve sert çekirdekli(erik, şeftali, 
vişne ve diğerleri.) - 10,0; etli ve zarlı 
kabuksuz meyveler ( yemişler) - 10,0; meyve 
yumuşak çekirdekli - 1,0; ayçiçeği 
(çekirdekler), kuru soğan - 0,2; ayçiçeği  (yağ) 
-  0,5; kıvırcık salata, biber - 5,0; Chili biber 
(kuru) - 50,0 

380 Rimsulfuron  0,02 /0,03 0,002/(gh. 
) 

/1,5 /0,02 Mısır (tohum), patates - 0,01; mısır 
(yağ) - 0,02; domatesler - 0,05 

381 Sülfür  öte 160,0/ öte 6,0/ /0,07 Limit belirlenmesine gerek yok 

382 Carbon disulfide 
(sülfür patlayıcısının 
yanma ürünü) 

ömd ömd 1,0/ 1,0/ 0,03/ Limit belirlenmesine gerek yok 



383 Sethoxydim  0,1 /0,2 0,04 (gh.) 
(org.) 

/1,0 /0,08 Şeker pancarı, soya (fasulye, yağ) - 0,1; 
turunçgiller, havuç - 0,02; meyve (yumuşak 
çekirdekli, sert çekirdekli), üzüm - 0,05; 
lahana - 0,03 

384 Simazine  0,1 0,2/(tr.) 
0,01/(fit.) 

ömd 2,0/ 0,02/ Tahıl tanesi, mısır (tohum), patates, lahana - 
0,1; meyve (yumuşak çekirdekli, sert 
çekirdekli) - 0,2; turunçgiller - 0,05; çay, 
üzüm - 0,01; etli ve zarlı kabuksuz meyveler 
(yemişler) (yabani de dahil) - 0,02 

385 İyonik olmayansabit 
bileşimli yüzeysel aktif 
maddelerin karışımı (a 
mixture of nonionic 
surfactants of constant 

composition) 

ömd ömd 0.1/(org. + 
gh.) 

/5,0 ömd İzin Verilmemektedir 

386 İyonik olmayansabit 
bileşimli yüzeysel aktif 
maddelerin karışımı (a 
mixture of nonionic 
surfactants of constant 
composition) 
(Surfactants Dash) 

ömd ömd 0.3/(org.+ 
gh.) 

/5.0 ömd İzin Verilmemektedir 

387 İyonik olmayan Korvet 
bileşimli yüzeysel aktif 
maddelerin karışımı (a 
mixture of nonionic 
surfactants in the 
composition of the 
Corvette) 

ömd ömd ömd /10,0 ömd İzin Verilmemektedir 

388 Spinetoram  0,05 ömd ömd ömd ömd Kıvırcık salata ve marul- 10,0; turunçgiller 
(hibritler de dahil) - 0,07; meyve yumuşak 
çekirdekli - 0,05; domatesler - 0,06; şeker 
pancarı, ağaç kabuklu cevizgilleri - 0,01; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,2; 
memeli sakatatları, süt - 0,01; süt yağı - 0,1 



389 Spinosad (Spinosin 
A + Spinasin D) 

0,02 /0,1 0,11/(org.) /1,0 /0,002 Salatalıklar - 1,0; biber - 2,0; patates - 0,5; 
badem kabukta - 2,0; badem - 0,01; meyve 
yumuşak çekirdekli - 0,1; kereviz - 2,0; Tahıl 
tanesi- 1,0; turunçgiller - 0,3; pamuk çekirdekleri 
- 0,01; pamuk yemek yağı - 0,01; üzüm - 0,5; 
kuru üzüm (kuru üzümün tüm çeşitleri) - 1,0; kivi 
- 0,05; yapraklı sebzeler - 10,0; baklagiller soya 
(kuru) - 0,01; Chili biber (kuru) - 3,0; meyve (sert 
çekirdekli) - 0,2; domatesler - 0.3; buğday 
kepeği, işlem görmemiş- 2,0; lahana (kıvırcık, 
çiçekli lahana (karnabahargiller)) - 2,0; böbrekler 
BbH - 1,0; karaciğer BbH - 2,0; et BbH - 3,0; süt 
BbH - 1,0; memelilerin eti (deniz hayvanları 
hariç) - 2,0; süt yağı BbH - 5,0; memeli 
sakatatları - 0,5; yumurtalar - 0,01; beyaz et - 
0,5 

390 Spirodiclofen  0,01 ömd ömd ömd ömd Turunçgiller - 0,4; salatalıklar, kornişonlar 
dahil - 0,07; böğürtlen (kırmızı, siyah, 
beyaz), çilek - 2,0; kurutulmuş üzüm (kuru 
üzümün tüm çeşitleri) - 0,3; papaya, kahve 
baklagiller - 0,03; biber, tatlı (İspanyol  biber 
(dolmalık kırmızı biber) ve sivri biberler de 
dahil), üzüm - 0,2; meyve yumuşak 
çekirdekli - 0,8; meyve sert çekirdekli, 
domatesler - 0,5; 
şerbetçiotu, kuru - 40,0; ağaç kabuklu 
cevizgilleri, memeli sakatatları - 0,05; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 
0,01; süt - 0,004 

391 Spiroxamine  0,025 /0,4 0,002/(org.) 0.2/(a) 0,01/(ey.t.) 
0,003/(o-g.) 
(a) 

Tahıl tanesi- 0,2; üzüm - 2,0; pirinç - 0,2; 
şeker pancarı - 0,1 



392 Spirotetramat  0,1 ömd ömd ömd ömd Badem kabukta - 10,0; şerbetçiotu kuru - 15,0; 
yapraklı sebzeler - 7,0; lahana (kıvırcık, 
lahananın çiçeklenmesi, brokoli, çin lahanası, 
karnıbahar) - 2,0; kereviz - 4,0; patates 

- 0,8; turunçgiller - 1,0; üzüm - 2,0; kurtulmuş 
üzüm (kuru üzümün tüm çeşitleri) - 4,0; kuru erik 
- 5,0; meyve (yumuşak çekirdekli) - 1,0; meyve 
(sert çekirdekli) - 3,0; domatesler 

- 2,0; salatalıklar - 0,2, ağaç kabuklu cevizgilleri - 
0,5, Chili biber (kuru) - 15,0; biber (Chili ve diğer 
türleri) - 2,0; memeli sakatatları - 0,03; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,01; 
süt - 0,005 

393 Sulprofos  ömd ömd /0,003 
(org.) 

0,5/ 0,01/(ey.t.) İzin Verilmemektedir 

394 Sulfanilic acid 
monoethanolamine salt 

0,01 ömd 0,02/ 1,0/ ömd Tahıl tanesi- 1,0 

395 Sulfometuron methyl 0,03 /0,02 0,02/(gh.) /1,0 /0,02 İzin Verilmemektedir 

396 Sulfometuronmethyl 
potassium salt 

0,01 /0,04 0,1/(gh.) 5,0/ 0,05/ İzin Verilmemektedir 

397 Sulphuryl fluoride 0,01 ömd ömd ömd ömd Tahıl tanesi- 0,05; tohumlu kültürlerin kepeği işlem 
görmüş ve işlem görmemiş(karabuğday hariç), 
buğday unu, çavdar un, tam tohumdan çavdar 
un, buğday unu tam tohumdan, mısır unu, mısır 
bulgur, kabuklu pirinç, pirinç temizlenmiş, 
buğday fidanlar - 0,1;kurutulmuş meyveler - 
0,06; ağaç kabuklu cevizgilleri -3,0 

 

398 Tau-fluvalinat 0,01 /0,01 0,002/(gh. 
) 

/0,1 /0,001 Meyve yumuşak çekirdekli, salatalıklar, 
üzüm - 0,2; Tahıl tanesi, soya (fasulye, yağ) 
- 0,01; meyve sert çekirdekli- 0,01; kanola 
(tohum, yağ), domatesler, patates - 0,1 



399 Tebuconazole  0,03 /0,4 0,025/(gh 
) 

0,3/(a) 0,01/(ey.t.) 
0.003/(o-g.) 

Tahıl tanesi(arpa, yulaf, buğday, çavdar ve 
diğerleri.) - 0,2; üzüm - 2,0; kanola (tohum) - 
0,5; kanola (yağ) - 0,3; akdarı - 0,2; soya 
(fasulye, yağ) - 0,1; mısır (tane) - 0,1; şeker 
pancarı - 0,1; ayçiçeği  (çekirdek, yağ) - 0,2; 
pirinç - 2,0; bal kabağı - 0,02; domatesler - 
0,2; muzlar - 0,05; meyve sert 
çekirdekli(vişne, şeftali ve diğerleri.) - 1,0; 
kahve (fasulyeler) - 0,1; kahve (baklagiller 
kavrulmuş) - 0,5; salatalıklar - 0,2; kuru 
üzüm - 3,0; şerbetçiotu kuru - 30,0; yer 
cevizi - 0,05; Chili biber (kuru) - 5,0; tatlı 
biber (sivri de dahil) - 0,5; meyve (yumuşak 
çekirdekli) - 0,5; sakatatlar BbH - 0,05; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 
0,05; süt - 0,01; beyaz et - 0,05; kuş 
sakatatları - 0,05; yumurtalar - 0,05; mısır 
(yağ), yağ keteni (çekirdek, yağ) - 0,1; 
bezelye - 2,0 

400 Tebufenocide  0,02 ömd ömd ömd ömd Badem - 0,05; etli ve zarlı kabuksuz meyveler 
( yemişler) (yaban mersini, ahududu, kızılcık 
ve diğerleri.) - 3,0; lahana (tüm çeşitleri) - 
5,0; turunçgiller - 2,0; kuru üzüm - 2,0; 
memeli sakatatları - 0,02; yumurtalar - 0,02; 
üzüm - 2,0; kivi - 0,5; yapraklı sebzeler - 
10,0; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 
0,05; süt - 0,01; nane - 20,0; meyve sert 
çekirdekli(nektarin, şeftali ve diğerleri.) - 0,5; 
ceviz pekan - 0,01; biber - 1,0; Chili biber 
(kuru) - 10,0; meyve küçük çekirdekli - 1,0; 
beyaz et - 0,02; kanola çekirdekleri - 2,0; 
pirinç, kabuklu - 0,1; kamış şekeri - 1,0 
domatesler - 1,0; ceviz - 0,05 

401 Tebufenpyrad  0,01 /0,4 0,01/(gh.) /0,5 /0,0001 Meyve yumuşak çekirdekli - 0,2; üzüm - 0,5 

402 Teknazen  0,02 ömd ömd ömd ömd Patates - 20,0 

403 Temefos 0,02 /0,6 0,001/(s.-t.) 0,5/ /0,01 Sebzeler (patates hariç), şeker pancarı, 
pamuk (yağ) - 0,3; turunçgiller (meyve eti), 
süt - 0,01; et, yumurtalar - 1,0 



404 Tepraloxydim  0,015 /0,2 0,002/(gh. 
+ org.) 

/1,0 /0,01 Şeker pancarı - 0,5; soya (fasulyeler) - 5,0; 
soya (yağ) - 0,2 

405 Terbacil  0,01 /0,4 0,02/(s.-t.) ömd ömd Turunçgiller, meyve (yumuşak 
çekirdekli, sert çekirdekli) - 0,05 

406 Terbumeton  0,001 /0,2 0,0025/(s.-t 
.) 

0,5/ /0,015 Meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 0,1; 
turunçgiller (meyve eti) - 0,1 

407 Terbuthylazine  0,003 /0,04 (tr.) 0,005/(s.-t.) /1,0 /0,002 Meyve yumuşak çekirdekli, üzüm, 
turunçgiller (meyve eti), ayçiçeği  
(çekirdekler) - 0,1; patates, ayçiçeği  (yağ) 
- 0,05; mısır (tohum, yağ) - 0,1 

408 Terbuthiuron  0,0003 /0,05 0,03/(s.-t.) /0,5 ömd Mantarlar - 0,1 

409 Terbutryn  0,03 /0,3 0,01/(gh.) /0,5 /0,01 Tahıl tanesi- 0,1; patates - 0,1 

410 Terbufos  0,001 /0,05 ömd /0,03 /0,00002 Muz - 0,05; kahve baklagiller - 0,05; memeli 
sakatatları - 0,05; yumurta - 0,01; mısır (tane) - 
0,05; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 
0,05; süt - 0,01; beyaz et - 0,05; kuş sakatatları 
- 0,05; sorgum - 0,01; şeker pancarı - 0,02; 
mısır (tatlı yemeklik, mısır koçanında 
kaynatılmış) - 0,01; tütün, patates - 0,05 

411 Doğal terpenoids 
(karışım) 

öte öte öte öte öte Limit belirlenmesine gerek yok 

412 Tetradifon  0,05 ömd ömd ömd ömd Sebzeler (patates hariç), kavungiller, 
meyve yumuşak çekirdekli - 0,7; pamuk 

(yağ), üzüm - 0,1; turunçgiller (meyve eti) - 0,2 

413 Tetraconazole  0,003 /0,4 0,01/(gh.) /0,6 /0,003 Tahıl tanesi- 0,2; şeker pancarı - 0,05 

414 Tetramethyl 
methylenediamine 
oxalate 

ömd ömd ömd /1,0 ömd İzin Verilmemektedir 

415 Tetramethrin  0,05 ömd ömd ömd ömd Et, sakatatları, yağ, süt - 0,2 



416 Tetrafluorone  0,02 ömd /0,05 /0,1 0,6/(ey.t.) 
0,06/(o-g.) 

Pamuk (yağ) - İzin Verilmemektedir; 
pamuk (çekirdekler) - 0,1 

417 Tetrachlorinphos  0,01 1,4/(tr.) 0,02/(с.-х.) 1,0/ /0,015 Lahana, meyve (yumuşak çekirdekli, sert 
çekirdekli) - 0,8; üzüm, etli ve zarlı kabuksuz 
meyveler ( yemişler) - 0,01; pamuk (yağ) - 
0,1; şerbetçiotu kuru - 5,0 

418 Teflubenzuron  0,01 ömd ömd ömd ömd Lahana (tüm çeşitleri) - 0,5; meyve sert 
çekirdekli- 0,1; meyve yumuşak çekirdekli - 
1,0; patates - 0,05 

419 Tefluthrin  0,005 /0,14 0,02/(gh.) /0,07 /0,0005 Şeker pancarı, ayçiçeği  (çekirdek, yağ), 
mısır (tohum, yağ) - 0,05; patates - 0,01 

420 Thiabendazole  0,3 /1,0 0,001/(gh. 
) 

0,2/(a) /0,08 Tahıl tanesi- 0,2; mısır (tane) - 0,2; akdarı, 
pirinç, bezelye, ayçiçeği  (çekirdek, yağ) - 
0,2; kanola (tohum, yağ) - 0,2; domatesler - 
0,1; patates - 15,0; turunçgiller - 5,0; 
avakado - 15,0; muzlar - 5,0; mango - 5,0; 
mantarlar - 60,0; papaya - 10,0; meyve 
(küçük çekirdekli) - 3,0; hindiba - 0,05; 
böbrekler BbH - 1,0; karaciğer BbH - 0,3; et 
BbH - 0,1; süt BbH - 0,2 beyaz et - 0,05; 
yumurtalar - 0,1 

421 Thiacloprid  0,01 /0,07 0,004/(s.-t.) /0,4 /0,002 Meyve yumuşak çekirdekli - 0,7; kanola (yağ) 
- 0,3; kanola (tohum) - 0,5; üzüm, patates - 
0,02; etli ve zarlı kabuksuz meyveler ( 
yemişler) ve diğer küçük meyveler - 1,0; 
badem temizlenmemiş - 10,0; pamuk 
(çekirdekler), yumurtalar, beyaz et ve onun 
sakatatları, pirinç, ağaç kabuklu kabuklu 

cevizgilleri - 0,02; salatalıklar, sıradan bal kabağı 
- 0,3; memeli sakatatları, hardal 
(çekirdekler), meyve sert çekirdekli, 
domatesler - 0,5; patlıcanlar - 0,7; kivi, 
kavunlar, karpuzlar, bal kabağı iri meyveli 
kışlık - 0,2; memelilerin eti (deniz hayvanları 
hariç), buğday - 0,1; süt - 0,05; tatlı biber 
(karanfil biberi de dahil) - 1,0 



422 Thiamethoxam  0,015 /0,2 0,01/(gh.) /0,4 /0,01 Tahıl tanesi, patates, hardal, kanola (tohum, 
yağ), şeker pancarı, salatalıklar, bezelye, 
ayçiçeği  (çekirdek, yağ), lahana, soğan - 
0,05; domatesler, patlıcanlar, biber - 0,2; 
meyve yumuşak çekirdekli - 0,3; Frenk 
üzümü, üzüm - 0,1; mısır (tohum, yağ) - 0,05; 
soya (fasulye, yağ) - 0,05 

423 Thiencarbazone-
methyl 

0,2 0,9 0,05/(gh.) /1,0 /0,02 Mısır (tohum, yağ) - 0,5 

424 Thiodicarb  0,03 /0,5 /0,1 /0,3 /0,003 Pamuk (yağ) - 0,5 

425 Thiophanate methyl 0,02 /0,4 0,05/(org.) 0,1/ /0,007 Şeker pancarı, Tahıl tanesi- 1,0; hurma, 
feijoa - 0,2; salatalıklar, meyve yumuşak 
çekirdekli ve sert çekirdekli, üzüm - 0,5; 
böğürtlen - 0,01 

426 Thiocyclam  0,006 0,07/ 0,01/ /0,2 ömd Şeker pancarı - 0,02 

427 Thiram  0,02 /0,06 0,01/(s.-t.) 0,5/ 0,05/(ey.t.) 
0,001/(o-g.) 

Tahıl tanesi- 0,01; patates - 0,005; mısır 
(tohum, yağ) - 0,1; meyve yumuşak 
çekirdekli - 5,0; meyve sert çekirdekli- 3,0; 
bezelye - 0,1 

428 Thifensulfuron-methyl 0,01 /0,07 0,01/(gh.) 2.0/(a) 0.05/(ey.t.) 
0.02/(o-g.) 

Tahıl tanesi, keten (yağ) - 0,5; mısır 
(tohum), soya (fasulye, yağ) - 0,02; yağ 
keteni (çekirdek, yağ) - 0,05; mısır (yağ) - 
0,05 

429 Tolclofos-methyl 0,07 ö\md ö\md ö\md ö\md Salata-lettus (kıvırcık, marul) - 2,0; 
patates - 0,2; turp - 0,1 

430 Topramezone  0,002 /0,04 0,02/(gh.) /0,8 /0,002 Mısır (tohum, yağ) - 0,1 

431 Tolylfluanid  0,08 /0,25 0,0005/ /1,0 /0,005 Meyve yumuşak çekirdekli - 5,0; salatalıklar - 
1,0; üzüm - 3,0; ahududu, çilek, böğürtlen 
5,0; böğürtlen (siyah, kırmızı, beyaz) 0,5; 
domatesler - 3,0; şerbetçiotu kuru - 50,0; 
pırasa - 2,0; salata-lettus (kıvırcık) - 15,0; 
Chili biber (kuru) - 20,0; tatlı biber, karanfil 
biberi de dahil - 2,0 

432 Tralkoxydim  0,002 /0,06 0,008/(gh. 
) 

/0,4 /0,001 Tahıl tanesi- 0,02 



433 Triadimenol  0,03 0,02/(tr.) 0,002/(gh. 
) 

0,5/ 0,07/(ey.t.) 
0,01/(o-g.) 

Meyve yumuşak çekirdekli - 0,3; salatalıklar, 
domatesler - 0,1; Tahıl tanesi- 0,2; üzüm - 
2,0; şeker pancarı - 0,1; akdarı - 0,02; pirinç 
- 0,2; ananas - 5,0; enginar - 0,7; muzlar - 
1,0; kahve (fasulyeler) - 0,5; etli ve zarlı 
kabuksuz meyveler ( yemişler) - 0,7; kuru 
üzüm - 10,0; yenebilen yemişli sebzeler 
(balkabağı  hariç) - 1,0; bal kabağı - 0,2; 
Chili biber (kuru) - 5,0; memeli sakatatları - 
0,07; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) 
- 0,02; süt - 0,01; et, kuş sakatatları - 0,01; 
yumurtalar - 0,01 

434 Triadimefon  0,03 0,03/(tr.) 0,02/(s.-t.) 0,5/ 0,05/(ey.t.) 
0,02/(o-g.) 

Meyve yumuşak çekirdekli - 0,3; enginar - 
0,7, muzlar - 1,0; Tahıl tanesi- 0,5; kahve 
(fasulyeler) - 0,5; etli ve zarlı kabuksuz 
meyveler ( yemişler) - 0,7; üzüm - 0,1; kuru 
üzüm (kuru üzüm) - 10,0; memeli sakatatları 
- 0,01; yumurtalar - 0,01; meyve veren 
sebzeler, balkabağı hariç - 1,0; bal kabağı - 
0,2; kavun - 0,05, memelilerin eti (deniz 
hayvanları hariç) - 0,02; süt - 0,01; Chili biber 
(kuru) - 5,0; ananas - 3,0; et, kuş sakatatları - 
0,01; şeker pancarı - 0,5; domatesler - 0,5; 
salatalıklar - 0,5; meyve sert çekirdekli- 0,05; 
feijoa - 0,02; pirinç - 0,2 

435 Triazofos  0,001 ö\md ö\md ö\md ö\md Tahıl tanesi- 0,05; pamuk (çekirdekler) - 
0,2; pamuk yağı arındırılmamış - 1,0 

436 Triallate  0,005 /0,05 0,03/(org.) 1,0/ /0,003 Baklagiller - 0,05; Tahıl tanesi - 0,05 

 

437 Triasulfuron  0,005 /0,1 0,004/ /2,0 /0,004 Tahıl tanesi- 0,1 

438 Tribenuron-methyl 0,01 /0,01 0,06/(gh.) 5,0/ 0,05/(ey.t.) 
0,02/(сс.) 

Ayçiçeği  (çekirdek, yağ) - 0,02; Tahıl 
tanesi- 0,01 

439 Trimorphamide  0,05 /0,4 /0,04 /0,3 /0,02 Tahıl tanesi, salatalıklar, meyve küçük 
çekirdekli - 0,2; üzüm - 0,1 

440 Trinexapac-ethyl 0,004 /0,4 0,03/(gh.) /0,9 /0,002 Tahıl tanesi- 0,2 



441 Tris (2-ethylhexyl) 
phosphate (adjuvant) 

öte öte 0,25/(org.) /2,0 /0,05 Limit belirlenmesine gerek yok 

442 Triticonazole  0,005 /0,1 0,001/(gh. 
) 

/0,8 /0,01 Akdarı, mısır (tane) - 0,1; Tahıl 
tanesi- 0,04 

443 Tritosulfuron  0,06 /0,04 0,005/(gh. 
) 

/1,0 /0,03 Tahıl tanesi- 0,01 

444 Triphenacin (tanıma göre) öte öte 0,0002/(gh
.) 

0,01/ /0,0002 Limit belirlenmesine gerek yok 

445 Trifloxystrobin  0,04 /0,2 0,03/(gh.) /1,0 /0,02 Üzüm - 5,0; muzlar - 0,05; lahana (tüm 
çeşitleri) - 0,5; havuç - 0,1; turunçgiller, 
domatesler, patlıcanlar, çilek - 0,5; tatlı biber 
- 0,3; soğan ve pırasa - 0,7; badem - 3,0; 
kereviz - 1,0; turunçgillerin meyve eti, kuru - 
1,0; kuru üzüm - 5,0; yumurtalar - 0,04;  
40,0; böbrekler BbH, keçilerin, domuzların, 
koyunların- 0,04; karaciğer BbH, keçilerin, 
domuzların, koyunların- 0,05; mısır - 0,02; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 
0,05; süt - 0,02; yer cevizi - 0,02, tatlı biber, 
karanfilgiller dahil - 0,3; patates - 0,02; 
beyaz et - 0,04; kuş sakatatları, 
gıda - 0,04; pirinç - 5,0; şeker pancarı 
- 0,05; meyve sert çekirdekli- 1,0; melas - 
0,1; ağaç kabuklu cevizgilleri - 0,02; Tahıl 
tanesi- 0,5; meyve yumuşak çekirdekli - 
0,5; yenebilen yemişli sebzeler ve bal 
kabakgiller - 0,2; salata - 10,0; 

biber, zeytinler, kavungiller kültürü (karpuz, 
kavun, bal kabağı) - 0,3 

446 Triflumizole 0,05 ömd ömd /1,0 ömd Tahıl tanesi- 0,05; salatalıklar, domatesler, 
meyve yumuşak çekirdekli - 0,1 

447 Triflusulfuron-methyl 0,04 /0,06 0.005/(gh. 
) 

5,0/(a) /0,01 Şeker pancarı - 0,02 



448 Trifluralin  0,01 /0,1 0,02/(s.-t.) 3,0/ /0,01 Pamuk (çekirdekler ve yağ), karpuz - 0,25; 
maydanoz - 0,01; ayçiçeği  (çekirdekler), 
lahana, domatesler, salatalıklar, sarımsak, 
patlıcanlar, biber, soğan, soya (çekirdekler), 
ayçiçeği  (yağ), soya (yağ) - 0,1; havuç - 0,01; 
tütün - 0,5; kanola (tohum, yağ) - 0,1 

449 Triforine  0,02 /0,03 0,02/(org.) 1,0/ /0,2 Meyve yumuşak çekirdekli - 2,0; üzüm - 0,01; 
salatalıklar - 0,1; bataklık yaban mersini, çilek, 
bektaşiüzümü, böğürtlen - 1,0; vişne, erik - 2,0; 
şeftali - 5,0; domatesler - 0,5; Tahıl tanesi- 0,1; 
baklagiller (badıç ve/veya olgunlaşmamış 
çekirdekler ) - 1,0; yenebilen yemişli sebzeler, 
bal kabakgiller - 0,5 

450 Trichlorfon  0,005 0,5/ 0,01/ 0,5/ 0,002/ Tahıl tanesi, mısır (tohum), kavungiller, 
üzüm, yapraklısebzeler, lahana, 
salatalıklar, biber, domatesler, soya 
(fasulye, yağ), ayçiçeği  (çekirdek, yağ), 
patates, baklagiller, hardal, pirinç, meyve 
yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli - 0,1; 
şeker pancarı, soğan, havuç, patlıcanlar, 
kabakgiller - 0,05; pamuk (yağ) - 0,1; 
mantarlar - 0,2; etli ve zarlı kabuksuz 
meyveler ( yemişler) yabani, süt, süt 
ürünleri, et - 0,01 

451 Famoxadone  0,01 /0,1 0,001/(gh. 
) 

/1,0 /0,0001 Salatalıklar, sıradan bal kabağı, işlenmemiş 
buğday kepegi - 0,2; kurutulmuş üzüm (kuru 
üzüm) - 5,0; memelilerin eti ve sakatatları (deniz 
hayvanları hariç) - 0,5; yumurtalar, beyaz et ve 
onun sakatatları - 0,01; üzüm - 2,0, domatesler- 
1,0; süt - 0,03; patates - 0,05; 

Tahıl tanesi- 0,2; soğan - 1,0; ayçiçeği  
(çekirdek, yağ) - 0,1 

452 Fenazaquin 0,005 /0,2 0,001/ /0,3 /0,007 Meyve yumuşak çekirdekli - 0,2; üzüm - 0,01 

453 Fenamidone  0,03 /0,1 0,003/ /1,0 /0,01 Patates - 0,03; domatesler - 0,5 



454 Fenamiphos  0,0008 ömd ömd ömd ömd Elmalar, muzlar, lahana Brüksel ve beyaz, 
kavun, pamuk (çekirdekler), yer fıstığı, 
pamuk ve yer fıstığı yağları rafine edilmemiş 
- 0,05;  beyaz et ve sakatatları ve 
memelilerin (deniz hayvanları hariç), 
yumurtalar - 0,01; süt - 0,005 

455 Fenbuconazole  0,03 ömd ömd ömd ömd Kayısılar, şeftali - 0,5; muzlar, yağ, 
böbrekler, karaciğer, et BbH, kanola 
(tohum), ayçiçeği  (çekirdekler), sıradan bal 
kabağı - 0,05; salatalıklar, kavun - 0,2; 
vişne, üzüm - 1,0; yumurtalar, süt,  beyaz et 
ve sakatatlar, ağaç kabuklu cevizgilleri - 
0,01; meyve yumuşak çekirdekli - 0,1; Tahıl 
tanesi- 0,2 

456 Fenbutatin oxide 0,03 ömd /0,005 
(s.-t.) 

/1,5 ömd Badem, pekan, ceviz, salatalıklar - 0,5; 
muzlar, vişne, kuru erik, çilek - 10,0; 
tavukların etleri ve sakatatları, yumurtalar, 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), süt - 
0,05; turunçgiller, üzüm, meyve yumuşak 
çekirdekli - 5,0; turunçgillerin meyve eti 
(kuru) - 25,0; memeli sakatatları - 0,2; üzüm 
ezmesi kuru - 100,0; şeftali - 7,0; erikler - 
3,0; kuru üzüm - 20,0; domatesler - 1,0 

457 Fenarimol  0,01 0,04/ 0,00002/(gh
..) 

/1,0 /0,004 Meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 0, 3; elma 
ezmesi, şerbetçiotu, Chili biber (kuru) - 5,0; 
enginar ekilen - 0,1; muzlar, üzüm kuru (kuru 
üzüm) - 0,2; et, böbrekler BbH pekan - 0,02; 
karaciğer BbH, kavun - 0,05; vişne, çilek - 1,0; 
şeftali, tatlı biber (karanfil biberi de dahil) - 0,5 



458 Fenvalerate  0,02 0,02/(tr.) 0,015/(s.-t.) 0,3/ 0,02/(ey.t.) 
0,01/(o-g.) 

Pamuk (rafine edilmiş ve rafine edilmemiş 
yağ), mısır (tohum), soya (fasulye, yağ), 
bezelye - 0,1; meyve yumuşak çekirdekli, 
Tahıl tanesi- 2,0, lahana beyaz - 3,0; üzüm, 
patates - 0,01; şerbetçiotu kuru - 5,0; balık - 
0,0015; böğürtlen - 0,03; kabuğundan 
çıkartılmış baklagiller, süt - 0,1; baklagiller 
(yemlik ve soyagiller hariç), çin lahanası, 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), 
domatesler, etli ve zarlı kabuksuz meyveler 
(yemişler) (Frenk üzümü hariç) ve diğer küçük 
meyveler - 1,0; lahana brokoli, Brüksel ve 
karnıbahar, kereviz, vişne, turunçgiller, kıvırcık 
salata, buğday unu kepekli - 2,0; pamuk 
(çekirdekler), salatalıklar, kavunlar, ağaç 
kabuklu cevizgilleri, buğday unu (elenmemiş 
hariç) - 0,2; memeli sakatatları - 0,02; kivi, 
şeftali, Chili biber (kuru), işlenmemiş buğday 
kepegi - 5,0; yer fıstığı temizlenmemiş, 
ayçiçeği  (çekirdekler), mısır yemeklik tatlı 
(mısır koçanında kaynatılmış) - 0,1; tatlı biber 
(karanfil biberi de dahil), sıradan bal kabağı ve 
iri meyveli kışlık, karpuz - 0,5; yumrukökleri ve 
kökleri yenebilen sebzeler(patates, kereviz 
hariç) - 0,05 

459 Fenhexamid  0,2 ömd ömd ömd ömd Patlıcanlar, biber - 2,0; domatesler - 2,0; badem 
- 0,02; kayısılar, nektariler, şeftali - 10,0; vişne - 
7,0; erik (kuru erik dahil) - 1,0; etli ve zarlı 
kabuksuz meyveler ( yemişler) ve diğer küçük 
meyveler - 15,0; üzüm - 15,0; kivi - 15,0; 
salatalıklar (kornişonlar dahil) - 1,0; bal kabağı - 
1,0; kuru üzüm - 25,0; memelilerin sakatatları ve 
eti (deniz hayvanlar hariç) - 0,05; salata 
(kıvırcık ve marul) - 30,0; süt - 0,01 

460 Fenpyroximate  0,01 /0,3 0,001/(gh. 
) 

/0,05 /0,005 Soya (fasulye, yağ), üzüm, meyve yumuşak 
çekirdekli - 0,3; böbrekler, karaciğer BbH - 
0,01; et BbH - 0,02; süt BbH - 0,005; 

şerbetçiotu (kuru) - 10,0; portakallar - 0,2 



461 Fenitrothion  0,006 1,0/(tr.) 0,006/(s.-t.) 0,1/ /0,005 Meyve yumuşak çekirdekli - 0,5; Tahıl 
tanesi- 6,0; memeli sakatatları - 0,05; 
yumurtalar - 0,05; memelilerin eti (deniz 
hayvanları hariç) - 0,05; süt - 0,01; beyaz 
et - 0,05; soya (fasulyeler) - 0,01; pirinç - 
0,3; ekmek, ayçiçeği  (çekirdek, yağ), 
meyve (sert çekirdekli), turunçgiller (meyve 
eti), tütün, şeker pancarı, yemeklik - 0,1; 
çay - 0,5; yabani etli ve zarlı kabuksuz 
meyveler ( yemişler) ve mantarlar - 0,01 

462 Fencapton  0,001 ömd ömd ömd ömd Meyve yumuşak çekirdekli - 0,3 

463 Fenmedipham  0,03 0,25/(tr.) 0,05/(gh.) 0,5/ 0,02/(ey.t.) 
0,01/(o-g.) 
(a) 

Şeker pancarı, yemeklik - 0,2; hindiba, 
hindiba yapraklı - 0,5 

464 Fenoxaprop-p-ethyl 0,01 /0,04 0,0003/(gh
.) 

0,2/(a) 0,01/(ey.t.) 
0,004/(o-g.) 
(a) 

Tahıl tanesi, havuç, yemeklik pancar, 
ayçiçeği  (yağ), soğan - 0,01; şeker pancarı, 
soya (fasulye, yağ) - 0,1; lahana, ayçiçeği  
(çekirdekler) - 0,02; kanola (tohum, yağ), 
bezelye - 0,2 

465 Fenoxycarb 0,05 /0,003 0,25/(gh.) /0,005 /0,0005 Üzüm - 0,1; meyve yumuşak çekirdekli - 
1,0; meyve sert çekirdekli- 0,01 

466 Fenoxypropionic asit 
türevleri; metabolitler 
ve sentuar sentezi ara 
ürünleri: 

 

0,007 /0,02 0,03/(gh.) /1,0 /0,003 Şeker pancarı - 0,02 

 -2, 3,5-trichloropyridin-2-
ethoxye firm-2- 

0,002 ömd ömd ömd /0,0015 İzin Verilmemektedir 

 chloropropionic acid-4- 
(3 ',5'-dichloro-pyridyl-2-
hydroxy) 

0,004 ömd ömd ömd /0,001 İzin Verilmemektedir 

 phenol 0,01 ömd ömd ömd /0,0028 İzin Verilmemektedir 

467 Fenpiclonil  0,0025 /0,05 0,02/(gh.) /0,6 /0,001 İzin Verilmemektedir 



468 Fenpyroximate  0,01 /0,3 0,001/(gh. 
) 

/0,05 /0,005 Soya (fasulye, yağ), üzüm, meyve yumuşak 
çekirdekli - 0,3; böbrekler, karaciğer BbH - 
0,01; et BbH - 0,02; süt BbH - 0,005; 
şerbetçiotu (kuru) - 10,0; portakallar 
(hibritler de dahil) - 0,2 

469 Fenpropathrin 0,03 /0,05 0,06/(s.-t.) /0,1 /0,002 Meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 5,0; 
pamuk (rafine edilmiş yağ) - 0,03; et BbH - 
0,5; süt BbH - 0,1; sakatatlar BbH - 0,05; 
pamuk (çekirdekler), domatesler, tatlı biber 
(karanfil biberi de dahil) - 1,0; pamuk (rafine 
edilmemiş yağ) - 3,0; patlıcanlar, kornişonlar 
- 0,2; yumurtalar, kuş sakatatları - 0,01; 
beyaz et - 0,02; Chili biber (kuru) - 10,0; çay 
(yeşil, siyah) - 2,0; narlar - 0,01 

470 Fenpropidin  0,005 /0,4 0,03/(org.) /1,0 /0,005 Tahıl tanesi- 0,25 

471 Fenpropimorph  0,003 /0,5 /0,01 
(gh.) 

/1,0 /0,003 Tahıl tanesi- 0,5; ayçiçeği  (çekirdekler) - 0,05; 
ayçiçeği  (yağ) - 0,1; muzlar - 2,0; yumurtalar, 
memelilerin yağı (süt yağı hariç), süt, yağ,  
beyaz et ve sakatatlar - 0,01; karaciğer BbH, 
keçilerin, domuzların ve koyunların, şeker 
pancarı - 0,05; karaciğer BbH, keçilerin, 
domuzların ve koyunların - 0,3; memelilerin eti 
(deniz hayvanları hariç) - 0,02 

472 Fenthion  0,007 /0,1 0,001/(org.) /0,3 /0,001 Vişne - 2,0; turunçgiller - 2,0; zeytinler, 
zeytin yağı - 1,0; kabuklu pirinç - 0,005; 
Tahıl tanesi, baklagiller, şeker pancarı - 
0,15; süt ve süt ürünleri - 0,01; et ve et 
ürünleri - 0,2 

473 Phenthoate  0,003 /0,4 ömd 0,15/ 0,15/ Turunçgiller (meyve eti) - 0,05; etli ve zarlı 
kabuksuz meyveler ( yemişler) - 0,01; meyve 
yumuşak çekirdekli, üzüm - 0,1; Tahıl tanesi, 
pirinç, meyve sert çekirdekli- 0,1 

474 Fenuron  0,025 1,8/(mig.-
w.) 

0,2/(gh.) 3,0/ ömd Yabani etli ve zarlı kabuksuz meyveler 
(yemişler) ve mantarlar - 1,0 



475 Fipronil  0,0002 0,05/(mig.-
w.) 

0,001/(s.-t.) /0,1 /0,0001 Patates - 0,02, Tahıl tanesi- 0,005; muzlar - 
0,005; ayçiçeği  (çekirdekler) - 0,002; 
böbrekler ve süt BbH, yumurtalar, kuş 
sakatatları, lahana (tüm çeşitleri), karaciğer 
BbH - 0,1; et BbH - 0,5; mısır, kuş eti, pirinç 
- 0,01; şeker pancarı - 0,2 

476 Flamprop-isopropyl 0,015 ömd 1,0/(s.-t.) /0,5 /0,002 Tahıl tanesi- 0,1 

477 Flamprop-M-methyl 0,01 ömd 1,0/(s.-t.) ömd ömd Tahıl tanesi- 0,06 

478 Florasulam  0,05 /0,1 0,01/(gh.) /1,0 /0,04 Tahıl tanesi, akdarı, sorgum - 0,05; mısır 
(tohum, yağ) - 0,1 

479 Fluazinam  0,002 /0,1 0,001/(gh. 
) 

/1,0 /0,001 Patates - 0,025; meyve yumuşak çekirdekli, 
üzüm - 0,05 

480 Fluazifop-p-butyl 0,001 /0,3 0,001/(gh. 
) 

/0,5 0,05/(ey.t.) 
0,02/(o-g.) 

Yemeklik pancar - 0,1; şeker pancarı, 
soğan, patates - 0,02; havuç, bezelye - 
0,03; meyve yumuşak çekirdekli ve sert 
çekirdekli, üzüm - 0,02; lahana, kanola 
(tohum, yağ) - 0,04; ayçiçeği  (yağ, 
çekirdekler), soya (fasulye, yağ) - 0,04 

481 Flubendiamide  0,02 ömd ömd ömd ömd Üzüm - 2,0; meyve (yumuşak çekirdekli) - 
0,8; cevizgilleri - 0,1; itüzümü familyası 
(domatesler, biber, patlıcanlar) - 0,2; 
yenebilen yemişli sebzeler (kabakçıklar, 
İspanyol enginarı, salatalıklar, kornişonlar) 
- 0,15; kavungiller (kavun, karpuz, bal 
kabağı) - 0,06; salata - 0,7; ıspanak - 1,0; 
meyve (sert çekirdekli) - 2,0; lahana (tüm 
çeşitleri) - 4,0 

482 Fludioxonil  0,4 /0,2 0,1/(org.) /1,0 /0,01 Tahıl tanesi- 0,05; mısır (tane) - 0,02; 
ayçiçeği  (çekirdek, yağ), şeker pancarı, 
patates, soya (fasulye, yağ), kanola 
(tohum, yağ) - 0,05; üzüm - 2,0; bezelye 
(yeşil bezelye de dahil) - 0,3; elma ezmesi 
kuru - 20,0; fezleğen, soğan yeşil, kıvırcık 
salata 



, hardal yapraklı, su teresi - 10,0; fezleğen 
(kuru), yeşil soğan (kuru) - 50,0; siyah Frenk 
üzümü, böğürtlen (boysenberry ve 
loganberry dahil etli ve zarlı kabuksuz 
meyveler ( yemişler)), meyve küçük 
çekirdekli (armut hariç) ve sert çekirdekli, 
ahududu kırmızı ve siyah - 5,0; bataklık 
yaban mersini, lahana beyaz - 2,0; brokoli, 
havuç, armut - 0,7; turunçgiller - 7,0; pamuk 
(çekirdekler), yumurtalar, memeli ve kuş 
sakatatları - 0,05; salatalıklar, patlıcanlar, 
sıradan bal kabağı, baklagiller (yemlik ve 
soyagil baklagiller hariç) - 0,3; kivi - 15,0; kuş 
ve memeli eti (deniz hayvanları hariç), süt, 
mısır yemeklik tatlı (mısır koçanında 
kaynatılmış) - 0,01; kavun - 0,03; kuru 
soğan, domatesler, sarımsak - 0,5; tatlı biber 
(karanfil biberi de dahil) - 1,0; antep fıstığı - 
0,2; çilek - 3,0 

483 Flucarbazone sodium 0,07 /0,4 0,07/(gh.) /1,0 /0,002 Tahıl tanesi- 0,2 

484 Fluxapiroxad  0,02 /0,9 0,006/(gh. 
) 

/0,8 /0,01 Tahıl tanesi- 0,5 

485 Flumethrine  0,004 ömd ömd ömd ömd Et BbH - 0,2; süt BbH - 0,05 

486 Flumetsulam  0,2 /1,5 0,03/(gh.) /1,0 /0,004 Tahıl tanesi- 1,0 

487 Flumioxazine  0,009 /0,2 0,05/(gh. 
+ org.) 

/1,0 /0,005 Ayçiçeği  (çekirdek, yağ), soya (fasulye, yağ) 
- 0,1 

488 Fluometuron  0,03 /0,03 0,01/(s.-t.) 5,0/ 0,005/ Pamuk (yağ) - 0,1; Tahıl tanesi- 0,5 

489 Fluoxastrobin  0,015 /0,9 0.01/( org. 
+ gh.) 

/1,0 /0,002 Tahıl tanesi- 0,5 

490 Fluopicolide  0,08 /0,14 0,01/(gh.) /1, 0 /0,02 Patates - 0,05; Brüksel lahana - 0,2; kuru 
üzüm (kuru üzüm), Gal (Wales) soğanı - 
10,0; memeli sakatatları, memelilerin eti 
(deniz hayvanları hariç),  beyaz et ve 
sakatatlar, 



yumurtalar - 0,01; lahana (Brüksel hariç tüm 
çeşitleri) - 2,0; yenebilen yemişli sebzeler (bal 
kabakgiller hariç), kuru soğan - 1,0; yenebilen 
yemişli sebzeler bal kabakgiller - 0,5; üzüm 
ezmesi, Chili biber (kuru) - 7,0; üzüm - 2,0; süt 
- 0,02; itüzümü familyası (domatesler, tatlı 
biber, patlıcanlar) - 1,0; salata - 8,0; ıspanak - 
0,1; kavungiller (kavun, karpuz, bal kabağı) - 
0,5; pırasa - 10,0 

491 Fluopyram  0,012 0,24 0,001/(gh. 
) 

/1,0 /0,0001 Üzüm - 1,0; meyve (yumuşak çekirdekli) - 
0,5; domatesler - 0,9; etli ve zarlı kabuksuz 
meyveler ( yemişler) (çilek ve diğerleri.) - 
2,0; patates - 0,1 

492 Fluroxypyr  0,2 /0,2 0,01/(gh.) 1,0/(a) 0,003/(o-g.) 
0,01/(м. р.) 

Tahıl tanesi, soğan - 0,05 

493 Fluorochloridone  0,04 /0,03 0,04/(s.-t.) /1,2 /0,001 Pamuk (yağ) - 0,01; patates, ayçiçeği  
(çekirdek, yağ), havuç - 0,1 

494 Flusilazol  0,007 ömd ömd ömd ömd Elma ve üzüm ezmesi kuru, memeli 
sakatatları - 2,0; kayısılar, nektariler, şeftali, 
Tahıl tanesi, üzüm,  beyaz et ve sakatatlar - 
0,2; muzlar - 0,03; kuru üzüm (kuru üzüm), 
meyve yumuşak çekirdekli - 0,3; yumurtalar, 
kanola (tohum), arındırılmış soya yağı, 
ayçiçeği  (çekirdekler) - 0,1; memelilerin eti 
(deniz hayvanları hariç) - 1,0; süt, soya 
(fasulyeler), şeker pancarı - 0,05; mısır 
yemeklik tatlı (mısır koçanında kaynatılmış) 
- 0,01 

495 Flutolanil 0,09 ömd ömd ömd ömd Yumurtalar, memelilerin eti (deniz 
hayvanları hariç), süt,  beyaz et ve 
sakatatlar - 0,05; böbrekler BbH, keçilerin, 
domuzların, koyunların- 0,1; karaciğer BbH, 
keçilerin, domuzların, koyunların- 0,2; 
işlenmemiş pirinç kepekleri - 10,0; pirinç 
kabuğundan arındırılmış - 2,0; pirinç 
temizlenmiş - 1,0 



496 Flutriafol  0,01 0,1/ 0,006/(gh. 
) 

/0,5 /0,005 Tahıl tanesi, mısır (tohum), akdarı, pirinç, 
bezelye, meyve yumuşak çekirdekli, ayçiçeği  
(çekirdek, yağ), üzüm - 0,05; şeker pancarı - 
0,1; kanola (tohum, yağ) - 0,2 

497 Flufensin  0,02 /0,07 /0,002 /0,4 /0,001 Meyve küçük çekirdekli - 0,04; üzüm - 0,02 

498 Flucitrinate  0,02 ömd ömd /0,1 ömd Tahıl tanesi- 0,005 

499 Fosalon 
(Phosalone)  

0,006 0,5/(tr.) 0,001/(org.) 0,5/ 0,01/ Lahana, kavun - 0,2; pamuk (yağ), 
patlıcanlar, domatesler, şeker pancarı, 
meyve yumuşak çekirdekli ve sert 
çekirdekli, üzüm, turunçgiller (meyve eti), 
Tahıl tanesi, tütün, mantarlar, baklagiller 
(soya hariç) - 0,2; patates, soya (fasulye, 
yağ), haşhaş (afyon tohumu) - 0,1; 
şerbetçiotu kuru - 2,0; pirinç - 0,3; 
hayvancılık ürünleri, etli ve zarlı kabuksuz 
meyveler ( yemişler) yabani - 0,01 

500 Foxim 0,001 1,0/ 0,002/ 0,1/ /0,001 Tahıl tanesi, şalgam, “Brassica rapa subsp. 
rapirera”, bezelye, ayçiçeği  (yağ), mısır 
(tane) - 0,05; patates, domatesler, 
patlıcanlar, et - 0,02; lahana, şeker pancarı 
- 0,1; ayçiçeği  (çekirdekler) - 0,1; 
şerbetçiotu kuru - 0,5; havuç, yumurtalar - 
0,01; Tahıl tanesi saklama koşullarında 
işlenmesinden sonra - 0,6 

501 Folpet  0,1 /0,1 0,04/(org.) 0,5/ /0,003 Patates - 0,1; üzüm - 0,02; meyve 
yumuşak çekirdekli - 3,0; meyve sert 
çekirdekli- 0,02; salatalıklar, kuru soğan - 
1,0; kuru üzüm (kuru üzüm) - 40,0; kıvırcık 
salata - 50,0; kavun, domatesler - 3,0; 
çilek - 5,0 

502 Foramsulfuron  8,5 /1,0 0,3/(gh.) /1,0 /0,02 Mısır (tane) - 1,0; mısır (yağ) - 0,5 

503 Foreit  0,0007     Baklagiller (soya hariç), kahve baklagiller, 
pamuk (çekirdekler), mısır, mısır unu, soya 
(kuru baklagiller), sorgum, şeker pancar 



- 0,05; mısır yağı, rafine edilmemiş - 0,1; 
mısır yağı rafine edilmiş - 0,02; patates - 
0,2; memelilerin sakatatları ve eti (deniz 
hayvanları hariç) - 0,02; et, yumurtalar - 
0,05; süt - 0,01 

504 Formothion  0,02 /0,2 0,004/(org.) 0,5/ 0,01/(ey.t.) Pamuk (yağ), şeker pancarı, yemeklik 
pancar, meyve yumuşak çekirdekli ve sert 
çekirdekli, lahana, üzüm, çay, narlar - 0,2; 
turunçgiller (meyve eti) - 0,04; şerbetçiotu 
kuru - 2,0 

505 Phosmet  0,02 0,1/(tr.) 0,2/(org.) 0,3/ /0,004 Şeker pancarı - 0,25; mantarlar - 0,1; etli ve 
zarlı kabuksuz meyveler ( yemişler) yabani 
- 0,01; patates - 0,05; bataklık yaban 
mersini, üzüm, kayısı, nektari, şeftali, 
meyve yumuşak çekirdekli - 10,0; 
turunçgiller - 3,0; pamuk (çekirdekler) - 
0,05; ağaç kabuklu cevizgilleri - 0,2; et BbH 
- 1,0; süt - 0,02 

506 Ether phosphate 
(adjuvant) 

öte öte 0,3/(gh. + 
s. -t.) 

/0,6 /0,04 Limit belirlenmesine gerek yok 

507 Phosphine  öte /0,4 /0,005 0,1/ 0,01/(ey.t.) 
0,001/(o-g.) 

Tahıl tanesi- 0,1; tohum mamulleri, 
şeker, kuru sebzeler ve meyveler, kakao-
baklagiller, çay, baharat, cevizgilleri, yer 
fıstığı - 0,01; soya (fasulyeler) - 0,05 

508 Fluoro-glycofen 0,0006 0,03/ 0,002/ 0,5/ /0,004 Tahıl tanesi- 0,01 

509 Furathiocarb  0,0001 /0,01 0,0006/(s.-t 
.) 

/0,05 /0,0001 Tahıl tanesi, ayçiçeği  (çekirdekler), 
kanola (tohum), mısır (tohum), şeker 
pancarı - 0,02 

510 Heptenofos  0,003 /0,2 0,006/(s.-t.) 0,5/ ömd Tahıl tanesi, baklagiller, meyve (yumuşak 
çekirdekli, sert çekirdekli), üzüm, 
salatalıklar, domatesler, biber - 0,1; 
turunçgiller (meyve eti) - 0,05; etli ve zarlı 
kabuksuz meyveler ( yemişler) - 0,01; 
patates - 0,01 



511 Quizalofop-P-ethyl 0,01 /0,8 0,0001/(gh
.) 

0,2/(a) /0,01 Yemeklik pancar - 0,01; karpuz, lahana, 
soğan, şeker pancarı, havuç, patates, 
domatesler, kanola (tohum, yağ) - 

0,05; soya (fasulye, yağ), ayçiçeği  
(çekirdek, yağ) - 0,1; karabuğday - 0,01; 
bezelye - 0,4; yağ keteni (çekirdek, yağ) - 0,2 

512 Quinomethionate  0,006 ömd ömd 0,5/ 0,5/ İzin Verilmemektedir 

513 Chloramben  0,01 /0,5 0,5/(gh.) 5,0/ ömd Lahana, domatesler, üzüm, turunçgiller 
(meyve eti), soya (fasulye, yağ), pamuk 
(yağ) - 0,25 

514 Chlorantraniliprol 2,0 /0,2 0,2/(gh.) /1,5 /0,007 Kereviz - 7,0; Tahıl tanesi- 0,02; pamuk 
(çekirdekler) - 0,3; yumurtalar - 0,01; 
yenebilen yemişli sebzeler (balkabağı, 
salatalık, biber, domates hariç) - 0,6; biber - 
1,0; salatalıklar - 0,3; domatesler - 0,6; 
patlıcanlar - 0,6; bal kabağı - 0,3; üzüm - 1,0; 
kuru üzüm - 2,0; yapraklı sebzeler 
(maydanoz ve diğerleri.) - 20,0; salata (tüm 
çeşitleri), lahana (tüm çeşitleri) - 20,0; 
turunçgiller - 1,0; memelilerin eti (deniz 
hayvanları hariç), memeli sakatatları, süt, et, 
kuş sakatatları - 0,01; süt yağı - 0,1; Chili 
biber (kuru) - 5,0; meyve sert çekirdekli- 1,0; 
meyve yumuşak çekirdekli - 0,5; 
yumrukökleri ve kökleri yenebilen sebzeler- 
0,02; patates -  0,1 

515 Chlorbromuron  0,01 /0,05 0,4/(org.) 0,5/ 1,0/ Tahıl tanesi, mısır (tohum), soya (fasulye, 
yağ) - 0,1; havuç - 0,2 



516 Chlordan  0,0005 ömd ömd ömd ömd Cevizgilleri (pekan, fındık, ceviz) - 0,02; 
p a m u k ,  k e t e n ,  p a m u k  y a ğ ı  
(arındırılmamış) - 0.05; arındırılmış soya 
yağı - 0,02; meyveler ve sebzeler - 0,02; 
mısır, pirinç (temizlenmiş), sorgum, Tahıl 
tanesi, yumurtalar - 0,02; memelilerin eti 
(deniz hayvanları hariç – yağa göre kontrol) 
- 0,05; süt - 0,002; kuş eti (yağa göre 
kontrol) - 0,5 

517 Chloridazone  0,002 /0,7 0,0 1/(s.-t.) 0,5/ 0,5/(ey.t.) 
0,001/(o-g.) 

Şeker pancarı, yemeklik - 0,1 

518 Chlormequat 
(chlormequat 
chloride) 

0,1 /0,1 0,002/(s.-t.) 0,3/ /0,02 Tahıl tanesi(tritikale hariç) - 2,0; pamuğun 
çekirdekleri - 0,5; yumurtalar - 0,1; keçi eti - 
0,2; böbrekler BbH, keçilerin, domuzların, 
koyunların- 0,5; karaciğer BbH, keçilerin, 
domuzların, koyunların- 0,1; et BbH, 
domuzların, koyunların - 0,2; süt BbH, 
keçilerin, koyunların - 0,5; yulaf - 10,0; beyaz 
et - 0,04; kuş sakatatları - 0,1; kanola 
(tohum) - 5,0; temizlenmemiş kanola yağı - 
0,1; çavdar kepeği  - 10,0; çavdar unu - 3,0; 
çavdar un, elenmemiş - 4,0; tritikale - 3,0; 
buğday unu - 2,0; üzüm, meyve (küçük 
çekirdekli), domatesler, lahana - 0,05 

519 Chlorimuron-ethyl 0,005 /0,1 0,03/(gh.) 3,0/(a) 0,03/(ey.t.) 
0,002/(o-g.) 
(a) 

Soya (fasulye, yağ) - 0,05 

520 Chlorinate  0,02 ömd 0,03/(org.) /0,5 ömd Tahıl tanesi, sebzeler (patates hariç), 
meyve yumuşak çekirdekli ve sert 
çekirdekli - 0,1 

521 Chloroxuron  0,06 /0,4 ömd ömd ömd Havuç - 0,02 



522 Chlorothalonil  0,02 /0,2 0,02/(gh.) /2,0 /0,001 Domatesler - 2,0; üzüm - 0,5; salatalıklar - 
1,0; patates - 0,2; meyve yumuşak 
çekirdekli - 0,15; Tahıl tanesi- 0,1; 
şerbetçiotu (kuru) - 1,0; fasulye (kuru 
baklagiller) - 0,2; lahana brokoli ve Brüksel - 
5,0; lahana beyaz ve karnabahar - 1,0; 
havuç - 1,0; kereviz (kök) - 10,0; kereviz 
(yapraklı) - 3,0; baklagiller (badıç ve/veya 
olgunlaşmamış çekirdekler ) - 5,0; kuru 
soğan - 0,5; maydanoz - 3,0; şeftali - 0,2; 
vişne - 0,5; kavun - 2,0; muzlar - 0,01; bal 
kabağı - 5,0; tatlı mısır (mısır koçanında 
kaynatılmış) - 0,01; şeker pancarı - 0,2; 
kızılcık - 5,0; tatlı biber (sivri de dahil) - 7,0; 
Chili biber (kuru) - 70,0; yer fıstığı - 0,05; 
meyve sert çekirdekli- 0,2 

523 Chlorpyrifos  0,01 0,2/(tr.) 0,002/(s.-t.) /0,3 0,0002/(a) Mısır (tane) - 0,05; şeker pancarı, kanola 
(tohum, yağ) - 0,05; pamuk yemek yağı - 
0,05; tahıl tanesi  - 0,5; 

meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 0,5; 
patates - 2,0; meyve sert çekirdekli(nektari, 
şeftali hariç) - 0,5; şeftali, nektari - 0,2; 
turunçgiller - 0,3; lahana beyaz - 1,0; 
badem, karnabahar, kahve (fasulyeler), 
pekan, cevizler - 0,05; muzlar, brokoli, tatlı 
biber (karanfil biberi de dahil), çay yeşil ve 
siyah - 2,0; havuç, soya (fasulyeler), buğday 
unu, üzüm kurutulmuş (kuru üzüm) - 0,1; 
böbrekler, karaciğer BbH, domuzların 
sakatatları, fasulye (badıç ve/veya 
olgunlaşmamış), yumurtalar, yeşil bezelye, 
beyaz et ve onun sakatatları, koyunların 
sakatatları, mısır şekeri yemeklik (mısır 
koçanında kaynatılmış) - 0,01; et BbH ve 
koyunların, Çin lahanası, kızılcık - 1,0; 
pamuk (çekirdekler), çilek - 0,3; mısır yağı, 
kuru soğan - 0,2; süt BbH, keçilerin ve 
koyunların, domuzların - 0,02; Chili biber 
(kuru) - 20,0; pirinç, sorgum - 0,5; 
arındırılmış soya yağı - 0,03 



524 Chlorpyrifos-methyl 0,01 ömd ömd ömd ömd Et, yağ ve sakatatlar BbH ve tavukların - 
0,05; turunçgiller - 2,0; patlıcanlar, üzüm, 
biber, meyve yumuşak çekirdekli, 
domatesler - 1,0; Chili biber (kuru), sorgum, 
buğday (tohum) - 10,0; patates - 0,01; pirinç 
- 0,1; meyve sert çekirdekli- 0,5; çilek - 
0,06; işlenmemiş buğday kepeği - 20,0 

525 Chlorpropham 0.05 ömd 0,07/ 2,0/ /0,001 Et BbH - 0,1; sakatatlar BbH - 0,01; süt 
yağı - 0,02; süt - 0,01; patates - 30,0; 
soğan, havuç, hindiba - 0,05; temizlenmiş 
patates çipsin üretimi için kullanılan - 3,0 

526 Chlorsulfoxime 0,0005 /0,02 0,005/(gh. 
) 

0,5/ /0,0003 Tahıl tanesi, keten (yağ), mısır (tane) - 0,005 

 2-amino-4-dimethylamino-
6-izo-propylidene-nooxy-
1,3,5-triazine – metabolit 
ve çember sentezin ara 
ürünleri 

ömd ömd 0,1/(gh.) /0,5 ömd İzin Verilmemektedir 

 
527 Chlorsulfoxime-methyl 0,0007 /0,1 /0,005 

(org.) 
0,5/ /0,0015 Tahıl tanesi, mısır (tane) - 0,005 

528 Chlorsulfuron  0,002 /0,02 0,01/(gh.) 5,0/ 0,001/ Keten (çekirdekler), Tahıl tanesi- 0,01 

 2-amino-4-methyl-6-
methoxy-1, 3,5-triazine – 
metabolit ve hardin 
senteznin ara ürünleri 

ömd ömd 0,4/(org.) /2,0 /0,02 İzin Verilmemektedir 

529 Chlorsulfuron 
Potassium Salt 

0,01 ömd 0,01/(gh.) 5,0/ /0,003 Keten (çekirdekler) - 0,01 

530 Chlortaldimethyl  0,0005 /0,1 1,0/(s.-t.) ömd /0,002 Patates - 0,002; sebzeler, meyve (yumuşak 
çekirdekli ve sert çekirdekli), balık, et, 
tereyağı - 0,05; süt ürünleri - 0,04; şeker - 
0,02 

531 Chlorotoluron  0,01 /0,06 0,02/ /0,8 /0,008 Tahıl tanesi- 0,01 



532 Chlorophenol  0,05 ömd ömd /2,0 ömd Pamuk (yağ), üzüm - 0,1; turunçgiller 
(meyve eti) - 0,1; meyve (yumuşak 
çekirdekli) - 2,0 

533 Chlorfluazuron  0,001 /0,3 0,01/ /0,25 /0,001 Patates, pamuk (yağ) - 0,05 

534 Cyanophos  0,003 /0,4 0,015/(s.-t.) 0,3/ 0,3/ Turunçgiller - 0,05; pancar, lahana, 
meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 0,1 

535 Cyhalothrin 0,02 ömd ömd ömd ömd Badem temizlenmemiş - 2,0; meyve sert 
çekirdekli- 0,5; Tahıl tanesi- 0,5; lahana 
beyaz, brokoli, karnabahar ve Çin lahanası- 
0,5; kuşkonmaz, mısır - 0,02; etli ve zarlı 
kabuksuz meyveler ( yemişler) ve diğer 
küçük meyveler, mango, turunçgiller, 
yenilebilen yumrulu sebzeler, böbrekler 
BbH, keçilerin, domuzların ve koyunların, 
süt, baklagiller, yağ kültürünün çekirdekleri, 
meyve yumuşak çekirdekli - 0,2; kurtulmuş 
üzüm (kuru üzüm), yenebilen yemişli 
sebzeler (bal kabakgiller hariç) - 0,3; 
yenebilen meyveli sebzeler 

balkabakgiller, karaciğer BbH, keçilerin, 
domuzların ve koyunların, şeker kamışı - 
0,05; memelilerin eti (deniz hayvanları 
hariç), kuru chili biber - 3,0; zeytinler, pirinç 
- 1,0; kökü ve yumrusu yenebilen sebzeler, 
ağaç kabuklu cevizgilleri - 0,01; işlenmemiş 
buğday kepeği - 0,1 

536 Cyhexatin  0,008 /0,1 0,001/(s.-t.) 0,02/ ömd Pamuk (yağ), meyve yumuşak çekirdekli, 
üzüm, turunçgiller - 0,01; soya (fasulye, 
yağ) - 0,1; şerbetçiotu kuru - 1,0 

537 Cycloate  0,1 0,8/(tr.) 0,2/(s.-t.) 1,0/ ömd Şeker pancarı, yemeklik - 0,3 

538 Cycloxydim  0,07 /0,4 0,01/(org.) /1,0 /0,002 Soya (fasulye, yağ) - 5,0; mısır (tohum, 
yağ) - 0,2; ayçiçeği  (çekirdek, yağ) - 1,0; 
şeker pancarı - 0,5 



539 Cymoxanil  0,02 /0,04 0,3/(org.) 0,3/+ (a) 0,01/(ey.t.) 
0,002/(o-g.) 

Patates, salatalıklar - 0,05; üzüm, 
domatesler - 0,1; ayçiçeği  (çekirdek, 
yağ) - 0,2; soğan - 0,5 

540 Zineb  0,02 0,2/(gh.) 0,03/(org.) 0,1/ 0,5/(ey.t.) 
0,0003/(с.-с 
.) 

Patates - 0,1; Tahıl tanesi, pirinç, bezelye 
- 0,2; domatesler, salatalıklar, şeker 
pancarı, soğan, kavungiller, meyve 
(yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli), 
üzüm - 0,6; şerbetçiotu kuru, tütün, esans 
yağı gülü - 1,0; etli ve zarlı kabuksuz 
meyveler ( yemişler) - 0,02 

541 Cinidon-ethyl  ömd ömd ömd /0,8 ömd İzin Verilmemektedir 

542 Ethylene-thiuram 
disulfide (complex)’li 
ethylenebisdithium-
carbamic acid çinko tuzu, 
metiram (synonym) 

0,006 0,6/ 0,1/(s.-t.) 0,1/ /0,001 Tüm gıda ürünleri - 0,02 

543 Ethylene bisdithio çinko 
tuzu-karbamik tuzu 
ethylene thiuram disulfide 
ve  ethylene 
bisdithiocarbamate ile 
beraber 

0,005 ömd 0,01/ 0,5/ ömd Patates, meyve yumuşak çekirdekli, 
üzüm - 0,1 

manganese (mixture) 



544 Cypermethrin 
(alpha, beta ve 
zeta dahil) 

0,02 0,02/(tr.) 0,006/(s.-t.) 0,5/ 0,04/(ey.t.) 
0,01/(o-g.) 

Enginar - 0,1; Tahıl tanesi(tritikale hariç) - 
2,0; lahana beyaz - 1,0; karambola - 0,2; 
tritikale - 0,3; turunçgiller - 2,0; kahve 
(fasulyeler) - 0,05; üzüm kuru (kuru üzüm, 
tüm çeşitleri) - 0,5; durian - 1,0; patlıcan - 
0,03; yumurta - 0,1; üzüm - 0,5; yapraklı 
sebzeler - 0,7; pırasa - 0,05; soğan – kuru 
soğan - 0,01; baklagiller (soya, bezelye 
hariç) - 0,7; liçi - 2,0; longan - 1,0; mango - 
0,7; memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 
2,0; süt - 0,05; yağlık çekirdekler (ayçiçeği a, 
soya, mısır hariç) - 0,1; bamya, papaya, 
zeytin yağı rafine edilmiş ve rafine 
edilmemiş, süt yağı - 0,5; zeytinler - 0,05; 
Chili biber - 2,0; biber Chili kuru - 10,0; tatlı 
biber, sivri de dahil - 0,2; meyve yumuşak 
çekirdekli - 0,7; kuş sakatatları (karaciğer 
hariç) - 0,05; pirinç - 2,0; yumru kökleri ve 
kökleri yenebilen sebzeler(şeker pancarı, 
havuçlar, ve patates hariç) - 0,01; meyve 
sert çekirdekli- 2,0; etli ve zarlı kabuksuz 
meyveler ( yemişler) - 0,07; şeker pancarı - 
0,1; kamış şekeri - 0,2; mısır tatlı (mısır 
koçanında kaynatılmış) - 0,05; çay yeşil, 
siyah (fermente edilmiş, kuru) - 20,0; 
işlenmemiş buğday kepeği - 5,0; pamuk 
(yağ) - 0,01; ayçiçeği  (çekirdek, yağ), 
yenebilen yemişli sebzeler balkabakgiller, 
salatalıklar, domatesler - 0,2; bezelye, kanola 
(yağ), soya (yağ), şampinyonlar - 0,1; 
patates, havuç, soya (fasulyeler), mısır (tane) 
- 0,05; karaciğer, böbrekler büyükbaş 
hayvanların, koyunların, domuzların ve 
kuşların, yağ -0,2; balık - 0,0015; yağ keteni 
(çekirdek, yağ) - 0,2; ayçiçeği  (çekirdek, yağ) 
- 0,2; mısır (yağ) - 0,05 



545 Cyprodinil  0,03 /0,7 0,1/(org.) /0,8 /0,005 Meyve yumuşak çekirdekli - 1,0; meyve sert 
çekirdekli- 2,0; üzüm - 5,0; havuç - 2,0; 
badem temizlenmemiş - 0,05; badem - 0,02; 
arpa - 3,0; baklagiller (soya baklagili ve 
yemlik hariç), tatlı biber (karanfil biberi de 
dahil), ahududu, domatesler, buğday - 0,5; 
salatalıklar, patlıcanlar, sıradan bal kabağı - 
0,2; kurutulmuş üzüm (kuru üzüm), kuru erik 
- 5, 0; memeli sakatatları, yumurtalar, 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), 
beyaz et ve onun sakatatları - 0,01; kıvırcık 
salata ve marul- 10,0; süt - 0,0004; kuru 
soğan - 0,3; çilek, işlenmemiş buğday 
kepeği - 2,0 

546 Cyproconazole  0,01 /0,2 0,001/(s.-t.) /0,7 0,003/(o-g.) 
0,01/(ey.t.) 

Tahıl tanesi- 0,05; şeker pancarı, bezelye, 
meyve yumuşak çekirdekli, üzüm - 0,1 

547 Ciprosulfamide  0,08 /0,24 0,07/(gh.) /0,8 /0,01 Mısır (tohum, yağ) - 0,1 

548 Cyromazine  0,06 ömd ömd ömd ömd Enginar - 3,0; kuru baklagiller - 3,0; brokoli - 
1,0; kereviz - 4,0; salatalıklar, bal kabağı - 
2,0; memeli sakatatları gıdası - 0,3; 
yumurtalar - 0,3; meyve veren sebzeler, bal 
kabakgiller hariç - 1,0; salata, kıvırcık ve 
marul - 4,0; baklagiller lima (taze badıçlar 
ve/veya olgunlaşmamış baklagiller) - 1,0; 
mango - 0,5; memelilerin eti (deniz hayvanları 
hariç) - 0,3; kavunlar - 0,5; süt - 0,01; 
mantarlar - 7,0; yapraklı hardal - 10,0; kuru 
soğan - 0,1; kuru chili biber - 10,0; beyaz et - 
0,1; kuş sakatatları - 0,2; yeşil soğan - 3,0; 

549 Cyfluthrin  0,04 ömd ömd ömd ömd Meyve yumuşak çekirdekli - 0,1; 
karnabahar, turunçgillerin meyve eti (kuru) - 
2,0; turunçgiller - 0,3; pamuk (çekirdekler) - 
0,7; arındırılmamış pamuk yağı, 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç), 
kuru chili biber - 1,0; 

patlıcanlar, biber, domatesler - 0,2; patates, 
yumurtalar,  beyaz et ve sakatatlar - 0,01; 
böbrekler BbH, keçilerin, domuzların, 
koyunların, karaciğer BbH, keçilerin, 
domuzların, koyunların- 0,05; süt - 0,04; 
kanola (tohum) - 0,07 



550 Cyhexatin  0,007 ömd ömd ömd ömd Elmalar, armutlar - 0,2; böğürtlen (kırmızı, 
siyah, beyaz) - 0,1; üzüm - 0,3; portakallar 
(hibritler de dahil) - 0,2; kuru chili biber - 
5,0 

551 Edyl  0,0008 ömd 0,002/(s.-t.) 0,2/ ömd Patates, soya (fasulye, yağ), ayçiçeği  
(çekirdek, yağ) - 0,02 

552 Emamectin 
benzoate 

0,003 /0,07 0,005/(gh. 
) 

/0,1 /0,001 Üzüm, meyve yumuşak çekirdekli - 0,05; 
lahana - 0,7; domatesler - 0,02 

553 Endosulfan  0,006 /0,1 ömd 0,1/ 0,017/(ey.t.) 
0,0014/(с.-с 
.) 

Avokado, papaya, mango, bal kabağı - 0,5; 
domatesler - 0,5; kakao baklagiller, kahve 
baklagiller - 0,2; pamuk (çekirdekler) - 0,3; 
salatalıklar - 1,0; patlıcanlar - 0,1; fındık, 
macadamia - 0,02; liçi - 2,0; Amerikan 
hurma, kavun - 2,0; patates, tatlı patates - 
0,05; çay - 30,0; yumurtalar - 0,03; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 
0,2; böbrekler memelilerin - 0,03; karaciğer 
memelilerin - 0,1; süt - 0,01; süt yağı - 0,1; 
kuş (et ve sakatatlar) - 0,03; soya 
(fasulyeler) - 1,0; soya (yağ) - 2,0; elma 
kreması - 0,5; etli ve zarlı kabuksuz 
meyveler ( yemişler) - 0,002; pamuk (yağ) - 
0,05 

554 Endrin  0,0002 ömd ömd ömd ömd Yenebilen yemişli sebzeler, bal 
kabakgiller - 0,05; beyaz et - 0,1 

555 Epoxiconazole  0,004 /0,4 0,0005/(gh
.) 

/1,0 0,002/(o-g.) 
0,005/(ey.t.) 

Tahıl tanesi- 0,2; şeker pancarı - 0,05 

556 Esfenvalerate  0,02 /0,1 0,003/(gh. 
) 

/0,05 /0,0004 Yumurtalar - 0,01; kuş eti, kuş sakatatları - 
0,01; mısır (tane) - 0,01; ayçiçeği  
(çekirdekler), soya (fasulyeler) - 0,02; 
ayçiçeği  (yağ), soya (yağ) - 0,04; şeker 
pancarı - 0,01; pamuk (yağ), patates, üzüm, 
bezelye, 

tahıl tanesi, meyve yumuşak çekirdekli, 
kanola - 0,1; lahana - 0,05; et ve et 
ürünleri, süt - 0,01 



557 Ethaboxam  0,04 /0,14 0,02/(gh.) /1,0 /0,01 Patates - 0,5; üzüm - 3,0 

558 Ethalfluralin  0,05 ömd 0,4/(gh.) /0,5 ömd Karpuzlar - 0,05; pamuk (yağ), ayçiçeği  
(çekirdek, yağ), soya (fasulye, yağ) - 0,02 

559 Ethametsulfuron-methyl 0,2 /0,14 0,4/(gh.) /0,1 /0,02 Kanola (tohum, yağ) - 0,05 

560 Ethephon  0,05 /0,5 /0,04 /1,0 /0,008 Meyve yumuşak çekirdekli - 5,0; meyve sert 
çekirdekli- 10,0; Tahıl tanesi - 1,0; bataklık 
yaban mersini - 20,0; kantalup kavun - 1,0; 
yumurtalar - 0,2; pamuk (çekirdekler) - 2,0; 
kuru üzüm (tüm çeşitleri) - 5,0; incir (kuru, 
tatlandırılmış) - 10,0; üzüm - 1,0; fındık - 
0,2, ceviz - 0,5; biber - 5,0; Chili biber (kuru) 
- 50,0; ananas - 2,0; et (BbH, keçiler, atlar, 
domuzlar, koyunlar) - 0,1; sakatatlar (BbH, 
keçiler, atlar, domuzlar, koyunlar) - 0,2; süt 
(BbH, koyunlar, keçiler) - 0,05; kuş (et) - 
0,1; kuş (sakatatlar) - 0,2; domatesler - 2,0; 
turunçgiller, şeker pancarı, bezelye, lahana, 
salatalıklar - 0,5; patates - 0,15 

561 Ethylene thiourea 0,001 ömd ömd ömd ömd Tüm bitkisel ve yiyecek gıdalar - 0,02 

562 Ethyl mercuric chloride 
(granozan) 

ömd ömd 0,0001/(s.-t 
.) 

0,005/(civ
aya 
nazaran) 

0,005/ Tüm yenen gıdalar ve üretim 
hammadesi - 0,005 

563 Ethylphenacin  öte öte 0,0002 
(gh.) 

0,01/(a) /0,0002 Limit belirlenmesine gerek yok 

564 Ethiofencarb  0,1 ömd ömd 0,05/ ömd Patates - 0,04; baklagiller - 0,2; şeker 
pancarı - 0,1; pamuk (yağ), Tahıl tanesi, 
pirinç - 0,05; şerbetçiotu kuru - 1,0 

565 Ethirimol  0,02 /0,15 ömd ömd ömd Tahıl tanesi- 0,05 



566 Ethoxyquin  0,005 ömd ömd ömd ömd Şeftali - 3,0 

567 Ethoxylate  of 
aliphatic alcohols C8 - 
C10 

ömd ömd ömd ömd /2,0 İzin Verilmemektedir 

568 Ethoxylate  isodicilic 
alkol (adjuvan) 

öte öte 0,1/(org.) /1,0 /0,01 Limit belirlenmesine gerek yok 

569 Ethoxylate  sorbitan 
monolaurate (NN-21 
bioactivator) 

ömd ömd 0,03/ /7,0 ömd İzin Verilmemektedir 

570 Etoprofos  0,0004 ömd ömd ömd ömd Çilek, muzlar, şeker kamışı, kavun - 0,02; 
biber, patates, tatlı patates - 0,05; domatesler, 
salatalıklar - 0,01; Chili biber (kuru) - 0,2; 
memelilerin eti (deniz hayvanları hariç) - 0,01; 
süt, sakatatlar (memelilerin) - 0,01; bahçe turpu 
- 0,02 

571 Etofenprox  0,03 ömd ömd ömd ömd Pamuk (yağ), patates - 0,1; meyve küçük 
çekirdekli - 1,0 

572 Ethofumesate  0,1 /0,2 0,5/(gh.) 3,0/(a) 0,08/(ey.t.) 
0,03/(o-g.) 
(a) 

Yemeklik pancar, şekerlik - 0,1; tütün - 1,0 

573 Etrimfos  0,003 ömd ömd /0,5 ömd Pamuk (yağ), meyve yumuşak çekirdekli ve sert 
çekirdekli, üzüm - 0,5; şeker pancarı - 0,01; 
lahana, patates, ayçiçeği  (çekirdek, yağ) - 0,1; 
bezelye, Tahıl tanesi(saklanan stoklar) - 0,2; etli 
ve zarlı kabuksuz meyveler ( yemişler) (hepsi) - 
0,01 

 

 
Ürün grupları: 
 
Yemişler: Çilek, Ahududu, Orman Çileği, Frenk Üzümü, Yaban Mersini vb. 
Yumuşak Çekirdekli Meyveler: Elma, Armut, Ayva vb. 
Sert Çekirdekli Meyveler: Şeftali, Kayısı, Vişne, Kiraz, Erik vb. 
Bostan Ürünleri: Karpuz, Kavun vb. 
 



 
EK –NİTRAT 

Rusya Federasyonu taze meyve-sebze ürünleri için izin verilen Nitrat değerleri tablosu 

ÜRÜNLER İZİN VERİLEN MRLs (mg/kg) 

Patates 250 

Beyaz Lahana Erken (1 Eylüle kadar) 900 

Kışlık Beyaz Lahana 500 

Havuç Erken (1 Eylüle kadar) 400 

Kışlık Havuç 250 

Domates 150 

Domates (Sera Toprağı) 300 

Salatalık 150 

Salatalık (Sera Toprağı) 400 

Yemeklik Pancar 1400 

Kuru Baş Soğan 80 

Yeşil Soğan, Pırasa 600 

Yeşil Soğan, Pırasa (Sera Toprağı) 800 

Yapraklı sebzeler (salatalar, ıspanak, kuzukulağı, 

salata için lahanalar, maydanoz, kereviz, 

koriyander, dereotu v.b.) 

2000 

Tatlı Biber 200 

Tatlı Biber (Sera Toprağı) 400 

Kabak 400 

Karpuz 60 

Kavun 90 

Marul (Sera Toprağı / 1 Ekim -31 Mart) 4500 

Marul (1 Ekim -31 Mart ) 4000 

Marul (Sera Toprağı / 1 Nisan -30 Eylül) 3500 

Marul (1 Nisan -30 Eylül ) 2500 

Iceberg Tipi Marul (Sera Toprağı) 2000 

Iceberg Tipi Marul  2000 


