
ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ 
EVDE KULLANMAYINIZ. 

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇ BİR 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.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE 
YASAKTIR

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No. :
 
KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR:

UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz 
koruyucu kullanın. 
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HÂLİNDE: Su ile birkaç 
dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak 
lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HÂLİNDE İSE: Bol sabun ve su 
ile yıkayın. 
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini 
solumayın. 
P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. 
P501 İçeriği/kabı bertaraf edin.
EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek 
için, kullanma talimatlarına uyun

Net miktarı : 1 kg.
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER:

ZARARLILIK İŞARETİ:

ZARARLILIK İFADELERİ:

ÖNLEM İFADELERİ:

Glyphosate

H318 Ciddi göz hasarına yol açar. 

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Baş ağrısı, baş dönmesi, bulanıklık, halsizlik vs.

Grubu G Herbisit
(Yabancı Ot İlacı)

PRESSURE 74.8 SG
ÇÖZÜNEBİLİR GRANÜL (SG)

74.8 % Glyphosate Amonyum Tuzu 

Narenciye,
Bağ*, Fındık,

Zeytin

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu

Sakal Otu (Aegilops cylindrica)
Tilki Kuyruğu (Alopecurus  myosuroides)
Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (Amaranthus  retloflexus)
Fare Kulağı (Anagallis arvensis)
Rüzgar otu (Apera Spicaventi)
Yabani yulaf (Avena  fatua)
Koyun gözü papatyası (Bellis perennis)
Sarı ot (Boreava orientalis)
Püsküllü çayır (Buglossoides arvensis)
Taşkesen otu (Ochrhodium segygtiacum)
Yabani kimyon (Bunium paucifolium)
Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)
Saka dikeni (Carduus pycnocephalus)
Peygamber çiçeği (Centaurea depressa)
Sirken (Chenopodium  album)
Pire otu (Conyza canadensis)
Pis kokulu hindiba (Crepis foetida)
Taçlı köpek kuyruğu (Cynosorus cristatus)
Uzun süpürge otu (Descurainia sophia)
Darıcan (Echinochloa  crus-galli)
Dönbaba (Erodium cicutarium)
Güneş sütleğeni (Euporbia helioscopia)
Dilkanatan (Gallium aparina)
Yumuşak ıtır (Geranium mole)
Meyan kökü (Glycyrrhiza glabra)
Yumuşak holkus (Holcus lanatus)
Duvar arpası (Hordeum murinum)
Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)
Ballıbaba (Lamium  amplexicaule)
Tavşan salatası (Lapsana communis)
İnce delice (Lolium rigidum)
Ebegümeci (Malva  neglecta)
Hakiki papatya (Matricaria chamomilla)
Kara yonca (Medicago lopulina)
Taş yoncası (Melilotus indica)
Su nanesi (Mentha pulegium)
Mısır hardalı (Ochthodium aegytiacum)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Tavşan bıyığı (Poa annua)
Semiz Otu (Portulaca  oleracea)
Gri pençe otu (Potentilla recta)
Yabani turp (Raphanus raphanistrum)
Kıvırcık labada (Rumex crispus)
Küçük çayır düğmesi (Sanguisorba minor)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Geniş yapraklı pıtrak (Turgenia latifolia)
Arap baklası (Vaccaria pyramidata)
Adi yavşan otu (Veronica hederifolia)
Adi fiğ (Vicia sativa)
Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis)
Domuz pıtrağı (Xanthium  strumarium)

Kekre (Acroptilon repens)
Adi ayrık (Elymus repens)
Deve dikeni (Alhagi pseudoalhagi)
Loğusa otu (Aristolochia pontica)
Köygöçüren (Cirsium arvense)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Sütlü sarmaşık (Cynanchum acutum)
Köpek dişi ayrığı (Cynadon dactylon)
Topalak (Cyperus rotundus)
Tarhana otu (Echinophora tenuifolia)
Sarmaşık karga otu (Lysimachia nummularia)
Ebegümeci (Malva parviflora)
Böğürtlen (Rubus canescens)
Eğrelti otu (Pteridium aquilinum)
Mürver otu (Sambucus ebulus)
Aküçgül (Trifolium repens)
Isırgan otu (Urtica dioica)

200g/da

Yabancı otların
 aktif büyüme

 döneminde uygulanır. 
Çok yıllık dar yapraklı 
yabancı otların tam 

olarak çıkış yapıp
 en az 4-5 yapraklı 
olduğu dönemde 

uygulanır.

400g/da

Yabancı otların aktif 
büyüme döneminde 
uygulanır. Çok yıllık 

geniş yapraklı otlara 
çiçeklenme döneminde 

uygulanır.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.



ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ: 

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:  

Hastayı sıcak tutarak doktora gidiniz. İlaç ve etiketini birlikte götürünüz.

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

Solunum: Hafif durumlarda temiz havaya çıkarın belirtiler görülürse tıbbi 
yardım alın. Personeli temiz havaya çıkarınız. Ciddi durumlarda hemen 

doktorla temasa geçin ve ambulans çağırın.

Deri ile temas: Cildi derhal bol su ve sabunla yıkayın. Kirlenmiş giysileri 
çıkartın ve tekrar kullanmadan önce yıkayın. Tahriş oluşursa tıbbi yardım alın.

Göz ile temas: Gözleri derhal bol su ya da göz yıkama solüsyonu ile göz 
kapakları açık bir şekilde kimyasal madde tamamen arınıncaya kadar yıkayın; 
varsa kontak lensleri çıkartın, yıkamaya bir süre daha devam edin. Tercihen bir 

göz doktorundan gecikmeden yardım alın.

Yutma: Ağız yoluyla hiçbir şey vermeyin. Ağzı su yada süt ile çalkalayın. 
Kusturmayın, kusmasına izin vermeyin. Eğer kusarsa ağzı tekrar su veya süt ile 

çalkalatın. Hemen doktor çağırın ve/veya acil yardıma sevk edin. Kusturma 
kararı doktor tarafından alınmalıdır.

Grubu G Herbisit
(Yabancı Ot İlacı)

PRESSURE 74.8 SG
ÇÖZÜNEBİLİR GRANÜL (SG)

74.8 % Glyphosate Amonyum Tuzu 

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. 
Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde bitki koruma ürünü su 
miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az 
rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Dekara 20-40 lt su ile uygulama 
yapılmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanana ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile 
karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar suyla doldurulur. 
Makinanın karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaçlı su depoya ilave edilir. 
Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya 
kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde 
kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Pressure 74.8 SG , seçici olmayan ve çıkış sonrası uygulanan total bir herbisit-
tir. Bu nedenle uygulama sırasında kültür bitkilerine temas etmemesine azami  
özen gösterilmelidir. Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmamalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

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

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: 

PRESSURE 74.8 SG (Glyphosate Amonyum Tuzu) adlı bitki koruma ürünü 
etki mekanizmasına göre G grubu olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı 
etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, 
direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek 
için PRESSURE 74.8 SG’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam 
uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda 
ise, farklı etki mekanizmasına sahip (G grubu harici) bitki koruma ürünlerinin 
kullanılmasına özen gösteriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Çıkış sonrası tavsiye edilen herbisitler ile karıştırılarak kullanılabilir. Ancak ön 
karışım testi yapılması önerilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: 

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

ÜRETİM YERİ:

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

Zhejiang Sega Science And Technology Co., Ltd., 
Industrial Area, Xinshi Town, Deqing County, 
Huzhou City, Zhejiang 313201,  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

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının 
kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı 
depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler 
neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul 
etmezler.

-Arılara zehirlidir çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
-Balıklara zehirlidir sulara bulaştırmayınız.
-Total herbisit olduğundan tüm kültür bitkilerine fitotoksik-
tir.
-İlacın hazırlanmasında çinko ve galvanizli metal kaplar 
kullanılmaz.
-Dondan koruyunuz, serin ve rutubetsiz depolarda saklayınız.
-Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama 
yapılmamalıdır.
-İlaçlama yapılacak yerdeki ağaçların gövdeden çıkan piçleri, 
ilaçlamadan iki hafta önce veya ilaçlamadan hemen sonra 
kesilmelidir.

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

FİRMA BEYANI:

DEPOLAMA DURUMU:

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR:


