
lmalTarihi:
son kullanma tarjhiI

Şarj No:
Ruhsat talih ve no sU, 24.07.2011l9756

BlTKl KoRUMA üRuNüNüN KuLLANlLAcAĞl BlTKl VE ZARARLl oRGANlzMALAR:

öNcE ETlKEİl oKUYUNUz.
EVoE KuLLANiıAYlNlz.
çocuKLARDAN, GlDA VE HAYVAN YEl\,ıLERlNoEN UZAK TUTUNUz,
BlTKl KORUNıA üRONüNüN UYGULANMAS| slRAslNDA HlçBlR şEY
YEMEYlNlz, lçlVEYlNlz, slGARA KuLLANMAYlNlz
BlTKl KoRU[4A URUNü UYGULANM|ş SAHAYA 14 GÜN lNsAN VE
HAWAN soKlt4AYlNlz.
lNsAN VE çEVRE sAĞLlĞı üzERlNE RlsKLERl öNLE[4EK lçlN, TAVS|YE
EDlLDlĞl ŞE(lLDE VE TAVSlYE EDlLEN DozDA KuLLANlNlz.

TAVslYE EDlLEN uRONLERlN DlşlNDA KuLLANlLMAsl
KEslNLlKLE YAsAKT|R.

Kullanllan ünjnün boş ambalajlann|n içino 1/4'üno kadar tomiz su koyarak iyic€
çalkalaylnE. Çalkalama suyunu |ladama ianklna boşalllnlz. Bu lşlsmi 3 sefer
lekradaylnlz.

zEHıRLEıüME BEL|RİlLER|:
Bitkıkoruma ürünü ağEdan allndlğlnda kusma. ishal, rell€kslgde gzalma, vücul
faaliyell€rlnde düzon§lzlik 9ölülül. Nab|z hlzll atal, Bazl vakalarda ölüm
görülğblllr. Hayvanlar üzğrinds yapılan d6nom€l6rde kalaclğal Ve böbr€klerd€
hasal gölüımüştür. T€m6s ğtilğl dgdde arazlar göİül6bılll.

ILK YARolIü öNLEMLERl:
Göz: Tsmas hallndo 15-20 dakika göz açlkk€n bol su ll€ ylkayln. Dok|ora
başvurulmalldlr
cllt: T6mas halindo €lb§olonni ç!kar|n. llaç değan vücuı kıslmlann| 15_2o
dakik9 bolsu vs sabun Il€ ylkaFn. Doktora başvurun,
Yutma: Hastanln bllln€| yerindeysğ 2-3 bardak sıı v6ya sül lçlrinlz. Hastayı
kusturunuz. H6§lay| Ve alaç ambalajın| dorhal doktora gösıerinlz. Bilinci kapall
hastaya ağlzdan hlçbk şEy vermeyin ve kusturmaya çallşmayın.
soluma: Elkil€nsn kişi lsmiz havaya taşlnmalıdlr, Hastay! sakin lutun, D6üal
doktora başVurulmalıdıl.

ANTlDoTu vE TEDAvls|:
Özol bk antidotu yoklur, Belirtjlere görc tedavi uygulanll

osuNsET K|MYA TAR|M 0RONLER| VE ALT- |IırL- PAz.sAN
toscllllmarka3ldlİ,

fiİİn9rln,

Grubu o,4 Herbisit (Yabancl ot ilacl)

500 g/l 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu

IJZEM {Ulusal zehir Danlşma Me T

S uNsET
SUNAMiN@ 500 sL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

el: 1!1_

i ı?'

Net Miktan (kg voya lt)
Brüt ağ|rllk (kg)
Azamj perakondo satış fiyatl: Ba§kl

lçlNDEKlLER:
2,4 -D Asit (Amin tUzU)

zARARLlLlK lşARETLERl:

TEHLlKE

ZARARL|LıK lFADELERl (H):
H302 Yutulmasl halind€ zararlldIr.
H317 Ale,jik cilt reaksiyonlanna yol açar.
H318 ciddi göz hasarlna yol açal
H411 Suculortamda uzun sürğ kallcl. toksik etki

öNLEM lFADELER| (P):
P280 Koruyucu oldiven/koruyucu klyafovgöz
korıJyucu/yüz koruyucu ku!ıanln.
P273 Çevroyo v€rilmosinden kaçlnln.
P501 lçe.iği/kabl ilgili yönetmelikler doğrultusunda
bertaraf edin-
EUH401 lnsan sağllğlna ve çev.eye yönelik risklerj
önlemak için, kullanma talimatlanna uyun.

KULLAN|RKEN VE OEPOLARKEN DlKKAT
EDlLEcEK HususLAR:
_ Arllara zohirlidir. Çiçeklenme zamanı

uygulamaylnlz,
- Ballklar için zohididir. yeraltl V€ y6rüstü sularlna

bulaştlrmaktan kaçlnlnlz.
- sobze, meyvo, bağ, süs bitkileri ve diğer g€niş

yaprakll bitkilere fitotoksiktir,
- Boşalan ambalajlan herhangi blr gayo lçin

kullanmaylnlz, usülüne uygun imha ediniz.
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zarallı o19ani:ma A.lı
Dön.ml

Hububat
kandamlasl
Karamuk
Farekulağl
slğlrdlli
Papalya
Tarja köp€k papatyasl
Taşkosen otu
sürünücü çan çiç€ği
Küçük pltrak
Çobançantasl
Gün€Ş dakeni
P€l€mir
Far€kulakll boynuz otu
san mum çiçoği
slrk6n
Ak hındiba
yabanlhlndiba
1.1az6.an
yabanikaranfil
AVrupa dönbabası
sütl€ğen
Tana aüuyruğu
Anadolu şahtoresi
Hakıka şahbre
Adi şaht€rğ
Tumagagasl
Yabaniçivil otu
olk€nll yabani marul
Mürdümük

Ballıbaba
yabanlmüldümük
Yebanl sbegümeci
Taş yoncasl
san taş yoncasl
Gellncik
Çoband€ğneği
Tarla düğün çiç€ği
Yabanltulp
Muhabbel çjçeğl
Kanarya otu
yabani ha.dal
Bülbül olu
Kuş otu
Y€mlik
Pıtrak
Alap baklasl
Yav9an o|u
yabanlflğ

(Adonls §pp. )

\Adonls f,ammaa)
|Agrostemna gllhago)
\Anagallls aNonsis)
\Anchusg leplophylla)
(tnt?€mls spp.)
|Anthelhis avonslsl
(Buglossr/des arvon§§)
|c a m pe n u l a fu pun c uloi d es'
\caucdb plalycaüPosl
(capser/a Dursaipastor7's)
(cerlaurDa so/süt/arrs)

\cephdedB sydeca)
\co r a 9t i u m pe ülol i aıuml
\celnthe nlnol'
|chonopodlum album\
|chondn a funcea)
\clcholum lnlybus)
|co n 5o l l d a anl horol d e a)
\Dianthus analolicus)
\Erodium host anum)
|E u p h o hl a ani c ro s p h ae ra'
\Eqüsetun aryonssl
\Fumaia krall0t
|Fumaia otftcinalis)
|Fumaıla valllantii)
|Gerenıun spp.l
(/sali§ tircton'a)
\Lactuca sefiiola)
(aattyrus sPp.)
\cardana drabal
\Lamlum ampla,/caulo)
|Lalhyrus aphaca],
\Malva sylvostıls)
(lt4olllol!s lndlca)
(Mglllotus ofİlclna s'

\Pdwonum avlculal€|
\Ranunculus a.r'ansis)
|R eph en u s ft ph en l stru m)
(Re§eda 

'utoa)(srnecro voİrelis)
(s/raPl§ arvonsi§)
|sbynbılum otfrcinala)
\gollala medla)
\Tft qop ogon b u phth al n oi d o s)
\Turgenla la ıolia)
\vaccata pynmldata)
\veronlca parslca)
lyic/6 600.)

Kald€şl€nmo dönomi
ba9langlcında

200 ml/d.

Kardaşl€nm€ dönemi
sonunda

K9rad€nIz Bölg€sind6
goç dön6mdo

polıkültül tanm
yapllan bölgsl€r lçln

tavsly9 od|llr,

'l60 mUda

300 ml/da

lVlslr klrmlzlköklü
tiIkıkuy.uğu
slrken
8oz ot
Yabaniturp
yabani hardal
Eşsk marulu

\chanopodlum album)
\H el l oıo pl u m eu rop ae u m'
|Rap h a n u s ra ph an i slrı m)
(s/rads arven§/s)
(§onchus a/v6n&§)

|A m a ra n lh u s rot rofl e xu s) 200 mUda

Ç|klş sonrasl uygulantr
Mlsldar 2{ yapraklı
dğv@de olmalIdlr.
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DEPoLAİYlA DuRuMu:
Normal (serin Ve kuru) şartlarda orİinal ambalajlnda
açllmadan d€polandüğlnda 2 yll süre ilg ürünün fiziksel.
kimyasal ve biyolojik özs|liklerinde hoşgörü (tolo.ans)
slnlrlan d|ş|nda bir değişiklik olmaz.

F|RMA BEYAN|: o.ijinal ambalajlarlnda sahlmak kaydl
ilo, imalatcllar ürünl€.inin kalitesini garanti edorler.
lmalatcl|ar ürünlerinin hatall dopolanmasl Veya hatall
tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik nBticosindo
vaki olacak zarar için sorumluIuk kabul etmezler.

RuHSAT sAHlBl FlRMA:
suNsET K|MYA TARIM 0RüNLERl
vE ALT. lML. PAz. sAN. VE Tlc. Aş.
organize sanayi Bolgesi Mah. 2B Nolu
Yol cad. FNc Tanm Blok No:6 Bo./Niğd€
Tel: (0388) 999 16 06
FaX: (0388)999 16 19

0RET|cl FlRMA:
FERBlS TAR|M TlCARET VE sANAYl A.Ş.
organize sanayj Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol cad
No:6 Bor/NlĞDE
Tel: (0388) 999 16 06
Fax: {0388) 315 00 89

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu o,4 Herbisit (YabancI ot ilacl)

500 g/l 2,4.D asite oşdeğer dimethyl amin tuzu
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B|TKI KoRUMA uRONONüN uYGuLAtttAYA HAzlRLANMAs|:
Tavsiye dozu üzelinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayn bi. kapta bir miktar su ile
kaİlştlrlllr Ilaçlama makinosin|n d€posu yarlya kadar su ile doldurulur. lvlakin€nin
karlştır|cls| çal.şlr durumdayken ka.ışlm depoya ilave €dilir. Karlştırmaya devam edil€rek
dopo suyla tamamlanlr. Uygu|ama tamamlan|ncaya kadal kanşt|rma işlemine devam €dilir.
Dekara kullanllacak su miktan 20{0 lıtr€ olmall, uygıJlamalarda yelpaze huzmeli meme
kullanllmal|dır. Hazlrlanan kaİlşlm aynı gün içinde kullanllmalıdır. Uygulamalar 9ünün serin
saatlerind6, rüzgarslz V6ya az rüzgarll hava koşullarında yapılmalldır,

KALlBRAsYoN:
Uygulama öncesind€ iladama makinesinin kalibrasyonu yapllmalldlr. Dekafa kullanlıacak
su miktannl taspıt etmok için i|açlama makinesinin doposu su ilo dotdurulur. Bu su ile na
kadar alanln lsıatüldlğl bolirlonır ve uygulamada kullanllacak su miktarl hesaplanlr.

lLAçLAıvıA MAKlNEslNlN TEMlzLlĞl:
uygulamanın tamamlanfiaslndan h€men sonra i|açlama makinesinin doposunu güVenli bir
şokilde boşaltlnlz, Depoya t€miz su doldurduktan sonra karlştlncıy! Ve püskürtme sistemini
çallştlrarak tüm parçalarln yıkanmaslnl sağlayln!z. Yıkama işlemini su kaynaklarınln
yaklnlnda yapmaylnız, Ylkama suyunu ve atıklarl su kaynaklarlna boşaltmayünlz,

BlTKl KoRuMA üRüNüNüN KULLANMA şEKL|:
SUNAMlN@ 5o0 sL yabancı otların h|zlı g€lişiiği dönomde kullanIldlğlnda 6n iyi sonuç allnlr,
slcakllğln 10-12 "c'den düşük olması ha|inda uygulama yapmayınlz.

olRENç YöNET|Ml:
sUNAİvülNo 5oo sL adll bitki koruma ürünü, etki mekanazmaslna göro Grup o,4 olarak
s!nlflandı.ılmlş bir herbisittir. Aynl €tki mgkanazmaslna sahip bitai ko.uma ürünl€rinin
tekrallayan uygulamaları.. direnç galişimini toşvik etm6ktedir. Bu neden16, direnç gelişimini
geciktirmek için suNAM|No 5oo sL' nin aynl ürğtim sozonu iç€risinde öneriien t6plam
uygulama sayls|nl aşmayınlz, Uygulamanln tokrarlanmasl gerektiği durumIarda ise. farkIı
etki mekanizmasına sahip (Grup o,4 harici) bitki korıJma ürünlerinin kullanllmasına özen
gösteriniz.

KAR|şABlLlRLlK DURUMu:
Diğor bitki koruma ürünleri ilo kanştırılmasl tavsiya €dilmez. gir karlşlma ggrek duyulursa ön
karlş|m tgsti yapllma|ldlr.
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