
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.

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:
Ruhsat Tarih ve No. : 09.11.2017/ 10977

UYGULANACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir 
kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. 
Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında 
yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. 
Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır 
durumdayken BKÜ ve su karışımı depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla 
tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan 
karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır.

UYGULAMAYA HAZIRLAMA:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama 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: 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI: 

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya 
doktoru/hekimi arayın. 
P321 Kusturmayın. 
P330 Ağzınızı çalkalayın. 
P405 Kilit altında saklayın. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz 
koruyucu kullanın.
P501 İçeriği/kabı bertaraf edin. 
EUH 401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, 
kullanma talimatlarına uyun. 

Net miktarı : 1 litre
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER:

ZARARLILIK İŞARETİ:

ZARARLILIK İBARELERİ:

ÖNLEM İFADELERİ:

Abamectin

H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme 
şüphesi var. 
H300 Yutulması halinde öldürücüdür
H330 Solunması hâlinde öldürücüdür. 
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda 
hasara yol açabilir. 
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Süs Bitkileri

Pamuk

Armut

Çilek

Elma

Hıyar (Sera)

Biber (Sera)

Patlıcan (Sera)

Domates

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile
Hasat Arası Süre

7 gün

21 gün

-

3 gün

3 gün

3 gün

3 gün

3 gün

7 gün

25 ml/ 100 l su

50 ml/ da

25 ml/ 100 l su

25 ml/ 100 l su

25 ml/ 100 l su

25 ml/ 100 l su

25 ml/ 100 l su

75 ml/ 100 l su

25 ml/ da

Yaprak Galeri Sineği
(Liyriomyza trifolii)

Kırmızıörümcekler
(Tetranychus spp.)

Kırmızıörümcekler
(Tetranychus spp.)

Kırmızıörümcekler
(Tetranychus spp.)

İki noktalı kırmızıörümcek 
(Tetranychus urticae)

İki noktalı kırmızıörümcek 
(Tetranychus urticae)

Avrupa kırmızıörümceği
(Panoncyhus ulmi)

Armut psillidi 
(Cacopsylla pyri)

İki noktalı kırmızıörümcek 
(Tetranychus urticae)

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

SUNABMECT 1,8 EC
EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

18 g/l Abamectin 

Grubu 6 İnsektisit / Akarisit
(Böcek ve Kırmızı Örümcek İlacı)



ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114

SUNABMECT 1,8 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6 olarak 
sınıflandırılmış bir insektisit/akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma 
ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç 
gelişimini geciktirmek için SUNABMECT 1,8 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen 
toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, 
farklı etki mekanizmasına sahip (grup 6 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen 
gösteriniz.

Diğer BKÜ’ler ile karıştırmadan önce denenmelidir. Alkali reaksiyonlu BKÜ’ler ile karışmaz. 
BKÜ’lere karşı oluşacak mukavemet nedeni ile farklı etki mekanizmasına sahip BKÜ’lerin 
kullanılması icap eden durumlarda tavsiye edilmektedir.

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Göz ile temas: Doğrudan temasta gözlerde tahrişe, lakrimasyon, kızarıklık, 
acı, batma hissi, bulanık görmeye, neden olabilir.

Deri ile temas: Doğrudan temasta deride tahrişe neden olur. Cilt deriden emilim yoluyla 
kana geçmesi durumunda emilen toksik dozun miktarına göre baş ağrısı, baş dönmesi, 

mide bulantısı, halsizlik vücut sıcaklığında artış neden olabilir.
Yutulma: Sağlığa zararlıdır. Bas ağrısı, mide bulantısı, kusma, solunum güçlüğü, 

merkezi sinir sistemi depresyonu ve anestezik etkiye neden olabilir, 
aspirasyon akciğerde hasara neden olabilir.

Solunum: Ürüne maruz kalındığında sinir sistemini etkileyerek depresyon belirtilerine, 
pupil genişlemesi, kusma, eksitasyon, koordinasyon bozukluğu, titreme, uyuşukluk 
ve komaya neden olur. Yüksek dozlarda solunum yetmezliği ölüme neden olabilir.

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

FABRİKA:

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

Yixing Xingnong Chemical Products Co., Ltd., Wanshi Town, 
Yixing City, Jiangsu Province, P.R.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

Süs Bitkileri- Yaprak galeri sineği: İlk galeri belirtileri görülür görülmez uygulamaya başlanır. 
Gerekirse uygulama tekrarlanabilir. İki uygulama arasında en az 7 gün ara olmalıdır.

Pamuk-kırmızı örümcekler: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken 
kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece 
bu kısımlar uygulama yapılmalıdır . Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi’nde 5 adet, 
Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde 
uygulama yapılmalıdır.

Armut-Armut psillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının 
açılıp 2. ve 3. Dönem nimfler görülmeye başlandığı ve sürgünlerin 15 den fazlasında bulaşma 
görüldüğünde uygulama yapılır. Sürgünde bir birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul 
edilir.

Domates, patlıcan, biber ve hıyar - Kırmızıörümcekler: Domates, patlıcan ve hıyarda yaprak 
başına ortalama 3-5 adet, biberde 1-3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama 
yapılmalıdır.

Çilek – İki noktalı kırmızıörümcek: 
Erken dönem uygulaması: Kırmızı örümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çiçek 
ve yeşil meyve döneminde ilk olgun meyveler görülmeden önce kırmızıörümcekler 
görüldüğünde bu uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı 
bırakmaması için daha güvenlidir.
Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta 
yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu – Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. 
Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin 
kontrol edilmesi ve uygulama yapılması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi 
durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakçık 
incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzeri kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulama 
yapılmasına karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama 
ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

Elma-Avrupa kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak 
yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama 
yapılmalıdır.

Bitki tahammülü: Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi 
tahammül görür. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol 
edilmelidir. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

DİRENÇ İLE İLGİLİ BiLGİ:  

KARIŞABİLİRLİK  DURUMU:  

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Göz bebeklerinde büyüme, adalelerde konsantrasyon bozukluğu ve kaslarda 

kasılmaya neden olur.

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Zehirlenme halinde 
hasta 30 dakika içinde kusturulmalıdır. Tıbbi kömür verilmelidir. GABA`yı 

hızlandırıcı ilaçlar (Barbiturate, Benzodiazepin, Valpropic acid) verilmelidir.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

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

—Balıklar için zehirlidir. Yeraltı veya yerüstü sularına bulaştırmaktan 
kaçınınız.
—Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
—Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha edeniz.
—Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
—Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

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

FİRMA BEYANI:

DEPOLAMA DURUMU:

KULLANIRKEN VE DEOPLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR:

SUNABMECT 1,8 EC
EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

18 g/l Abamectin 

Grubu 6 İnsektisit / Akarisit
(Böcek ve Kırmızı Örümcek İlacı)


