
ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. 
EVDE KULLANMAYINIZ. 

ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ. 
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ. 

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ. 
İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. 

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ. 
İLAÇLI TOHUMLUĞU İNSAN VE HAYVAN GIDASI OLARAK KULLANMAYINIZ.

Gözler, burun, boğaz ve deride tahriş, baş dönmesi ve
ağrısı, halsizlik, net görmeme, mide bulantısı.

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. : 10917 / 19.06.2017

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. 
P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin. 
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın 
P264 Elleçlemeden sonra deriyi bol su ile iyice yıkayın. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz 
koruyucu kullanın. 
P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce 
yıkayın.
P501 İçeriği/kabı bertaraf edin. 
EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, 
kullanma talimatlarına uyun.

Elma

Soğan

Hıyar

Domates

Domates,
Patates ve
Patlıcan

Nohut

Fasulye

Buğday

Şerbetçiotu

Yerfıstığı

Bağ*

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

Sebze 
Fidelerinde

Kavun ve
Karpuz

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

Net miktarı: 800 gr.
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

ZARARLILIK İŞARETİ:

ÖNLEM İFADELERİ:

ZARARLILIK İFADELERİ:

Mancozeb

H250 Hava ile temas ettiğinde ani yangınlara yol açabilir. 
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. 
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. 
H360 Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar 
verebilir.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

SUNCOZEB 80 WP
ISLANABİLİR TOZ (WP)

% 80 Mancozeb

Karaleke
(Venturia ineaqualis)

Memeli pas
(Gymnosporangium confusum)

250 gr/100 l su

250 gr/100 l su

21 gün

21 gün

21 gün
21 gün

28 gün

28 gün

28 gün
28 gün

28 gün

42 gün

14 gün

14 gün

14 gün

14 gün

-

-

7 gün

Mildiyö
(Peronospora destructor) 200 gr/100 l su

200 gr/100 l su

200 gr/100 l su

200 gr/100 l su
200 gr/100 l su

200 gr/100 l su

150 gr/100 l su

350 gr/da

200 gr/100 l su

200 gr/100 l su
200 gr/100 kg 

tohum

200 gr/100 l su

200 gr/100 l su
200 gr/100 l su

500 gr/100 kg 
tohum

200 gr/100 kg 
tohum

Kabakgillerde Mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)

Mildiyö
(Phytophtora infestans)

Antraknoz 
(Ascochyta rabiei)

Antraknoz
(Colletotrichum lindemuthianum)

Pas (Uromyces phaseoli)

Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)

Çökerten (Pythium spp.,
Rhizoctania spp., Alternaria spp.,
Fusarium spp., Sclerotinia spp.)

Antraknoz
(Colletotrichum legenarium)

Sarı Pas (Puccinia striiformis)
Kahverengi Pas (P. recondita tritici)

Kara Pas (P.graminis tritici)

Mildiyö
(Pseudoperonospora humuli)

Yaprak lekesi
(Cercospora arachidis)

Kök boğazı çürüklüğü
(Aspergillus niger)

Mildiyö (Plasmopara viticola)
Ölükol (Phomopsis viticola)

İHRACATÇI FİRMA:

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

İMALATÇI FİRMA:

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

Nantong Baoye Chemical Co., Ltd., 
No.78 Chuanzha Road (W), Nantong Jiangsu Çin (P.R)

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

Grubu M3 Fungisit
(Mantar İlacı)

UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI: 
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü ayrı bir kapta bir miktar su 
ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın 
karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek 
depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. 
Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır. 
KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinasının  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.

UYGULAMA ALETİNİN TEMİZLİĞİ: 
Uygulamanın 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.



ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. 
EVDE KULLANMAYINIZ. 

ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ. 
İLAÇ BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ. 

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ. 
İLAÇLAMA ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. 

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ. 
İLAÇLI TOHUMLUĞU İNSAN VE HAYVAN GIDASI OLARAK KULLANMAYINIZ.

Gözler, burun, boğaz ve deride tahriş, baş dönmesi ve
ağrısı, halsizlik, net görmeme, mide bulantısı.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
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SUNCOZEB 80 WP
ISLANABİLİR TOZ (WP)
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Grubu M3 Fungisit
(Mantar İlacı)

Elma Kara Lekesi: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 
3-5 gün önce) 2.ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı 
görüldüğünde) 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 i dökülünce 4. ve diğer ilaçlamalar 
ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi  için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların  
etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Elma Memeli Pas: 1.ilaçlama çiçek tomurcukları patladıktan sonra (kırmızı rozet dönemi
başlangıcında). 2.ilaçlama çiçek taç yaprakları tamamen dökülünce, 3. ilaçlama 2.ilaçlamadan 
15 gün sonra yapılmalıdır.

Hıyar Kabakgillerde Mildiyö: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö 
belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla 
sürdürülür. İlaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde 
yapılması gerekmektedir.

Domates Mildiyösü: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında 
kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı 
yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve
 iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir. 

Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki 
ilaçlamalar 1. İlacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne 
alınarak 10-15 gün ara ile yapılır.

Bağ Ölükol: *Yaz ilaçlaması: 1. İlaçlama sürgünler 2-3 cm olduğunda, 2. İlaçlama sürgünler 
8-10 cm olduğunda, 3. İlaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Nohut Antraknozu: Tohum ilaçlaması: Tohum ekimin yapılacağı gün uygulanmalıdır.  
Yeşil aksam ilaçlaması: İlaçlamaya günlük ortalama sıcaklığın 100C ve orantılı nemin en az 
%80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk 
belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik 
süresi dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış 
olmuşsa ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Soğan Mildiyösü: Günlük ortalama sıcaklığın 160C’ye ulaşması ve orantılı nemin %80’i 
bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin 
saptanması ile ilaçlamaya başlanabilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

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.

• Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

• Ilacı ambalajlarında kapalı olarak muhafaza
ediniz.

• Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, 
usulüne uygun olarak imha ediniz

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

FİRMA BEYANI:

DEPOLAMA DURUMU:

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR:

İHRACATÇI FİRMA:

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

İMALATÇI FİRMA:

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

Nantong Baoye Chemical Co., Ltd., 
No.78 Chuanzha Road (W), Nantong Jiangsu Çin (P.R)

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: 02323909101Şerbetçiotu Mildiyösü: İlkbahar'da sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda  ilaçlamaya 

başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemde koza tutma 
dönemine kadar 10'ar günlük aralıklarla devam edilir.

Yerfıstığında Kökboğazı Çürüklüğü: Tohum ilaçlamasıdır. İlacın tohum yüzeyinde tutunabilmesi 
için tohumlar önceden nemlendirilir.

Yer Fıstığı Yaprak Lekesi: İlaçlamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta 
sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

Fasulye Antraknozu: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İklim 
koşulları hastalığın gelişmesine uygun devam ettiği sürece bir hafta ara ila ilaçlamaya devam 
edilir.

Kavun, Karpuz Antraknoz: Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp, 
1 saat kuruduktan sonra ilaçlama yapılır. Yeşil aksam ilaçlaması: Günlük ortalama sıcaklığın 
16c olması ve ortalama nemin en az %80’e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de; 
uygulamada en pratik yol, çevrede kavun-karpuz bitkilerinin yaprak saplarında ilk antraknoz 
lekelerinin tespiti ile ilaçlamaya başlanmalıdır.  Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın 
etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir.

Sebze Fidelerinde Çökerten Kök Çürüklüğü: Ekim öncesinde tohumlar 100 kg. tohuma 200 g.
ilaç gelecek şekilde karıştırılarak  ilaçlanır.

Fasulye Pası: Çevrede fasulye bitkilerinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden 
itibaren ilaçlamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi 
dikkate alınarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Kuru fasulyede kapsüllerin olgunlaşma 
döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün kayıplarına neden olmadığından ilaçlamaya 
gerek yoktur.

Buğdayda Pas Hastalıkları: Hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalıdır. Pas 
etmenlerine karşı yeşil aksam ilaçlaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi ilaçlı su ile
kaplanacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak 
gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilir. Hasada bir ay kala bitki 
olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı ilaçlama yapılmamalıdır.

Domates, Patlıcan, Patates Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya 
ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun 
olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya d
evam edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: 
SUNCOZEB 80 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre 
Grup M3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına 
sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamalarda, direnç 
gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek 
için SUNCOZEB 80 WP’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam 
uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği 
durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M3 harici) bitki 
koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABILIRLIK  DURUMU : 
Kükürt-kireç, bordo bulamacı ve bor içeren yaprak gübreleri hariç,  
diğer insektisit ve fungisitlerle karıştırılarak kullanılabilir.


