
SUNABERON 75 WG

Bitki Adı Yabancı Otlar Uygulama Dozu

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. 
EVDE KULLANMAYINIZ. 

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. 
. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN 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.

Gözde hafif irritasyon yapabilir. Herhangi bir klinik
zehirlenme olayına rastlanmamıştır. 

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. :

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç (ve eklenecekse yayıcı yapıştırıcı) 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. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 
litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının. 
P391 Döküntüleri toplayın. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz 
koruyucu kullanın. 
P501 İçeriği/kabı  bertaraf edin. 
EUH 401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek 
için, kullanma talimatlarına uyun. 

Buğday,
Arpa

Buğday,
Arpa

1 g/da

Arap Baklası (Vaccaria pyramidata)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

Tarla Düğün Çiçeği (Ranunculus arvensis)
Gelincik (Papaver rhoeas)

Gönül Hardalı (Myagrum perfoliatum) 
Kokarot (Bifora radians)

Köygöçüren (Cirsium arvense) 
Sarı Ot (Boreava orientalis)

Yabani Çivit Otu (Isatis tinctoria)
Adi Fiğ/Yabani Fiğ (Vicia sativa) 

Yabani Turp (Raphanus raphanistrum)
Yabani Hardal (Sinapis arvensis)

Boynuzlu Yoğurt Otu (Galium tricornutum) 
Tarla Yapışkan Otu (Asperula arvensis)
Topluiğne Hardalı (Neslia paniculata)
Taşkesen Otu (Buglossoides arvensis) 

Yapışkan Nakıl (Silene conoidea)
Yumrulu Jeranyum (Geranium tuberosum)

Peygamber Çiçeği / Gökbaş 
(Centaurea depressa)

1,5 g/da veya
1g+%0.2 yayıcı

yapıştırıcı

Net miktarı :
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER:

ZARARLILIK İŞARETİ:

ZARARLILIK İFADESİ:

ÖNLEM İFADELERİ:

İHRACATÇI FİRMA:

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

İMALATÇI FİRMA:

Tribenuron Methyl

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

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

Jiangsu Repont Pesticide Factory Co., Ltd.,
Yangkou Chemical Park, Rudong County, Nantong City,
Jiangsu Province, P.R.China

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

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Uygulama öncesi makinenin 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.

KALİBRASYON:

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 MAKİNASININ  TEMİZLİĞİ:

UYGULAMAYA HAZIRLAMA:

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

%75 Tribenuron Methyl

SUDA DAĞILABİLİR GRANÜL (WG)

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Grubu 2 Herbisit
(Yabancı Ot İlacı)

UYARI KELİMESİ: DİKKAT



ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114

*Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden SUNABERON 75 WG’i  anormal  hava şartları ve 
kuraklık nedeniyle baskıya veya zararlılar tarafından hasara uğratılmış bitkilere tatbik 
etmeyiniz.

Hububatın 2 yapraklı devresinden kın devresine (Başak kın içerisinde) kadar olan dönem 
içinde güvenle kullanılabilir. SUNABERON 75 WG tatbikat zamanı açısından büyük esneklik 
sağladığından, uygulama zamanı, problem olan yabancı otların büyüme devrelerine göre 
tespit edilir. En iyi netice tatbikat, yabancı otlar en az 2 yapraklı devrede iken ancak 15 cm 
yükseklik veya çapa ulaşmadan ve yabancı otların üstü hububat tarafından kapatılmadan 
yapıldığında alınır. Gökbaş otunun çok olduğu tarlalarda ilaçlama Gökbaş’ın 7-8 yapraklı ve 
8-9 cm çapa ulaştığı rozet döneminde yapılmalıdır. 

SUNABERON 75 WG kökler ve yeşil aksam yoluyla yabancı otlar tarafından bünyelerine 
alınır. Topraktaki kalıcı etkisi kısadır. Hassas yabancı otların büyümesi tatbikattan kısa süre 
sonra durur. Ancak ölüm belirtileri büyüme şartlarına, yabancı otların hassasiyetlerine bağlı 
olarak tatbikattan 1-3 hafta sonra görülür. Tatbikattan sonra 2 saatlik yağışsız süre yabancı 
ot kontrolünün en yüksek seviyede olması açısından önemlidir. Tatbikattan sonraki sıcak ve 
nemli şartlar SUNABERON 75 WG’nin etkisini hızlandırırken, soğuk ve kuru şartlar bunu 
geciktirir. SUNABERON 75 WG uçucu ve yanıcı değildir. İlaçlama aletlerini aşındırmaz
SUNABERON 75 WG buğday ve arpada geniş yapraklı yabancı ot  mücadelesinde kullanılan 
etki alanı geniş bir yabancı ot ilacıdır. Düşük dozlarda kullanılır, seçiciliği çok yüksektir.

Genel alarak bütün dozlarda yayıcı yapıştırıcı kullanılabilir. Bu  SUNABERON 75 WG’in bazı 
yabancı otlar üzerindeki etkisini attırabileceği gibi etkinin daha çabuk odaya çıkmasına da 
neden olacaktır. SUNABERON 75 WG 2,4-D Ester ve Amin terkipli ilaçlarla karıştırılıp 
kullanılabilir.

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

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

• Balıklara zehirlidir, Sulara bulaştırmayınız.

• Depolama ve atık imhası sırasında sulara, gıda maddelerine ve 
yemlere bulaştırmayınız.

• Gübre, insektisit ve tohumlardan ayrı yerlerde depolayınız.

• İlacı özel ambalajında kapalı olarak, serin ve kuru yerde 
muhafaza ediniz.

• Boş ilaç ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız, usulüne 
göre imha ediniz.

• Meyve ağaçları veya tavsiye edilmediği diğer kültür bitkilerinin 
köklerinin bulunabileceği veya ilacın taşınarak yada yıkanarak 
ulaşabileceği sahalara tatbik etmeyiniz.

• İlaçlama sırasında ilacın tavsiye edilmediği kültür bitkilerine 
bulaşmasına mani olunuz. Akarsu ve sulama sularına 
bulaştırmayınız.

FİRMA BEYANI:

DEPOLAMA DURUMU:

KARIŞABİLİRLİK:

SUNABERON 75 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 2 olarak 
sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin 
tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini 
geciktirmek için SUNABERON 75 WG’ in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen  toplam 
uygulama sayısın aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması  gerektiği durumlarda ise, farklı etki 
mekanizmasına sahip (Grup 2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen  
gösteriniz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Buğday ve arpadaki SUNABERON 75 WG kullanımından sonra normal ekim münavebesine 
giren  her kültür bitkisi ekilebilir.

ÜRÜN MÜNAVEBESİ:

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:
Yutma: Yutulması durumunda zehir danışma merkezi veya doktora başvurunuz. 

Zehir danışma merkezi veya doktor tarafından söylenmedikçe kusturmaya 
çalışmayınız. Bilinci kapalı kişiye ağızdan bir şey vermeyiniz.

Göz: Temas halinde derhal bol su ile en az 15 dakika yıkayın. 
Varsa kontakt lensleri 5 dk sonra çıkarıp yıkamaya devam edin. 

Zehir danışma merkezi veya doktora başvurunuz.

Soluma: Temiz havaya çıkarın. Nefes almıyorsa ambulans çağırın 
ve suni teneffüs yapın. Zehir danışma merkezi veya doktora başvurunuz.

Cilt: Temas halinde kirli giysi ve ayakkabıları çıkarın. Bol su ile 15-20 dakika 
yıkayın. Semptomlar devam ederse doktora danışın.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
SUNABERON 75 WG

%75 Tribenuron Methyl

SUDA DAĞILABİLİR GRANÜL (WG)

Grubu 2 Herbisit
(Yabancı Ot İlacı)

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. 
ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:


