
KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4’ÜNE KADAR TEMİZ SU 
KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ.

 BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsatname Tarih ve No. : 10911 / 12.06.2017

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Bitki Adı Yabancı Ot Adı Uygulama Dozu
ve Dönemi

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. 
EVDE KULLANMAYINIZ. 

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. 
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, 

SİGARA KULLANMAYINIZ. 
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ. 

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN,  TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE 
TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

P391 Döküntüleri toplayın 
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz 
koruyucu kullanın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. 
EUH208 Pendimethalin içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek 
için, kullanma talimatlarına uyun.

Soğan

Pamuk

Mısır

300 ml/da

Ekimden hemen 
sonra çıkış öncesi

300 ml/da

Ekimden hemen 
sonra çıkış öncesi

300 ml/da

Ekim öncesi

Adana Pancarı (Beta adanensis) 
Adi Yavşan Otu (Veronica hederifolia)

Çatalotu (Digitaria sanguinalis)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Çobandeğneği (Polygonum aviculare)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Farekulağı (Anagallis arvensis) 

Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Kısır Yabani Yulaf  (Avena sterillis)
Semizotu (Portulaca oleracea) 
Sirken (Chenopodium album)
Şahtere (Fumaria officinalis)

Şeytan Elması (Datura stramonium) 
Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yapışkan Ot (Setaria verticilliata)

Benekli Darıcan (Echinochloa colonum)
Çatalotu (Digitaria sanguinalis)

Hanım Döşeği (Euphorbia prostrata)
Hint Keneviri (Corchorus olitorius)

Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Köpek Üzümü  (Solanum nigrum)
Semizotu (Portulaca oleracea) 
Sirken (Chenopodium album)

Şeytan Elması (Datura stramonium) 
Yapışkan Ot (Setaria verticilliata)

Yeşil Horozibiği  (Amaranthus viridis)

Benekli Darıcan (Echinochloa colonum)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Dikenli Eşek Marulu (Sonchus asper)
Kırmızı Köklü Tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Semizotu (Portulaca oleracea) 
Sirken (Chenopodium album)

Yapışkan Ot (Setaria verticilliata)

Net miktarı : 1 Litre
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER:

ZARARLILIK İŞARETİ:

ZARARLILIK İFADESİ:

ÖNLEM İFADELERİ:

İHRACATÇI FİRMA:

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

İMALATÇI FİRMA:

Pendimethalin

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Jadesheen Chemical Co., Ltd.,
901, NO. 299, Tongdu road, Jiangyin (214400), P.R.Çin

Rosi Chemical Co., Ltd.,
No.146 Ningkang Weat Road, Yueqing, Zhejiang Çin

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adalet Mah. Manas Blv. No:39 Folkart Towers B Kule Kat.31
D:3107AF Bayraklı-İzmir- Türkiye
Tel: 02323909205 Fax: 02323909101

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLI YABANCI OTLAR:

PARADE 450 CS

450 g/l Pendimethalin

KAPSÜL SÜSPANSİYON (CS)

Grubu K1 Herbisit
(Yabancı Ot İlacı)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI: 
KALİBRASYON: Uygulama öncesi makinanın kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak 
su miktarını tespit etmek için makinanın deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın 
ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır

DİKKAT



ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli 
bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme 
sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su 
kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına 
boşaltmayınız.

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekilde, 
zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. 
Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve 
zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak 
sorumluluk kabul etmez.

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre 
ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik 
olmaz.

• Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili 
önerilere mutlaka uyunuz.

• Uygulamadan sonra makinayı temizleyiniz.

• Tohum yatağı iyi hazırlanmalı, toprak ince ve keseksiz 
olmalıdır.

• Tavsiye edilen ekim derinliklerine titizlikle uyulmalıdır.

• Bitki koruma ürününden en iyi sonucu alabilmek için toprak 
rutubeti şarttır.

• % 10 dan fazla organik madde içeren topraklarda ot 
kontrolünde azalma olabilir. Kumlu topraklarda 
kullanılmamalıdır.

• Uygulama düzgün yapılmamışsa yabancı ot kontrolünü azaltır 
veya bitkiye zarar verir.

• Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

• Su göllenen yerlerde kullanılmamalıdır.

• Doğal su kaynaklarına bulaştırmayınız.

FİRMA BEYANI:

DEPOLAMA DURUMU:

KARIŞABİLİRLİK:

Parade 450 CS hastalık, kuraklık, aşırı rutubet, derin ekim, topraktaki pH oranının 
yüksek veya düşük olması, yüksek tuz oranı gibi nedenlerden zayıf ve stresli durumda 
olan bitkilerde fitotoksisite yapabilir.

FİTOTOKSİTE:

Parade 450 CS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K1 olarak 
sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin 
tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç 
gelişimini geciktirmek için Parade 450 CS ‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen 
toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda 
ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K1 harici) bitki koruma ürünlerinin 
kullanılmasına özen gösteriniz.

Hemen ekilebilecek bitkiler; Pamuk, fasulye, bezelye, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği 
ve şaşırtılan bitkiler. 6 ay sonra diğer bitkiler ekilebilir. Uygulama yapılmış tarlanın 
herhangi bir nedenle bozulması halinde, Toprak 15 cm işlenerek: Buğday, arpa, pamuk, 
patates, fasulye, soya ve bezelye, Toprak işlenmeden: Mısır, fasulye ve bezelye ekilebilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ÜRÜN MÜNAVEBESİ:

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Solunması halinde;  Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın ve dinlendirin. 
Solunum durmuşsa, suni solunum uygulayın. Tıbbi yardım alın.

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik, göz ve ciltte tahriş.

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

Ciltle teması halinde; derhal bol su ve sabun ile iyice yıkayın. 
Tahriş oluşursa, tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde;  Hemen tıbbi yardım alın. İlaç etiket ve 
ambalajını doktora gösteriniz. Kusturmaya çalışmayın. 

Ağzı suyla iyice çalkalayın.

Gözle teması halinde;  Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice 
aralayarak en az 15 dakika bol su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam 

etmesi halinde tıbbi yardım alın.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü ve yayıcı yapıştırıcı önce ayrı bir 
kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile 
doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave 
edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya 
kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, 
uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde 
kullanılmalıdır. 

UYGULAMAYA HAZIRLAMA:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
Soğan: Parade 450 CS iyi hazırlanmış keseklerden, yabancıotlardan ve daha önce ekilmiş 
bitkilerin artıklarından temizlenmiş olan toprağa soğan ekiminden sonra çıkış öncesi 
uygulanır.
Pamuk: Parade 450 CS ekim öncesinde tarla pülverizatörüyle uygulanır. Uygulamadan sonra 
hemen veya en geç 4 gün içinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde 
karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karıştırmaya gerek yoktur.
Mısır: Parade 450 CS Ekimden hemen sonra yabancıotlar çıkış yapmadan (çıkış öncesi) 
uygulanmalıdır.

Kurak şartlarda PARADE 450 CS uygulamasını takip eden 3-7 gün içerisinde 5-10 mm 
sulama yapılmalıdır.

PARADE 450 CS

450 g/l Pendimethalin

KAPSÜL SÜSPANSİYON (CS)

Grubu K1 Herbisit
(Yabancı Ot İlacı)


