
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 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. :

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. 
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. 
Sigara içilmez. 
P273 Çevreye verilmesinden kaçının. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz 
koruyucu kullanın. 
P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın. 
P331 Kusturmayın. 
P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ZEHİR MERKEZİNİ veya 
doktoru/hekimi arayın. 
P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın. 
P501 İçeriği/kabı bertaraf edin. 
EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek 
için, kullanma talimatlarına uyun. 

Çeltik

Kardeşlenmeden önce 
(2-4 yaprak) 

Sunhalop + yayıcı yapıştırıcı* 
75 ml + 75 ml/da

Kardeşlenmeden sonra 
(1-2 kardeş) 

Sunhalop + yayıcı yapıştırıcı* 
100 ml + 100 ml/da

Sunhalop + yayıcı yapıştırıcı* 
75 ml + 75 ml/da

Kardeşlenmeden sonra
(5-7 kardeş) 

Sunhalop + yayıcı yapıştırıcı* 
150 ml + 150 ml/da

Darıcan (Cinek) (Echinochloa crus-gali)
Çeltiksi Darıcan (Echinochloa oryzoides)

Darıcan (Cinek) (Echinochloa crus-gali)
Çeltiksi Darıcan (Echinochloa oryzoides)

Su Ayrığı (Paspalum paspalodes)

Baraj Otu (Diplachne fusca)

Net miktarı :
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER:

ZARARLILIK İŞARETİ:

ZARARLILIK İFADELERİ:

ÖNLEM İFADELERİ:

İHRACATÇI FİRMA:

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

İMALATÇI FİRMA:

Cyhalofop-butyl

H226 Alevlenir sıvı ve buhar. 
H300 Yutulması hâlinde öldürücüdür. 
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. 
H351 Kansere yol açma şüphesi var. 
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. 

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

Shandong Luba Chemıcal Co., Ltd., No.19, No.17 Loujia North Road, 
Tangwang Town, Licheng District, Jinan,, 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 YABANCI OTLAR:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:
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. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze 
hüzmeli meme kullanılmalıdır.

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.

UYGULAMA ALETİNİN TEMİZLİĞİ:

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU 
KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU 

İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

SUNHALOP 200 EC
EMULSİYON KONSANTRE (EC)

200 g/l Cyhalofop-butyl

*Tank karışımı yapılarak kullanılır.

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Grubu A Herbisit
(Yabancı Ot İlacı)

TEHLİKE



ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114

En iyi etkiyi elde etmek için SUNHALOP 200 EC’nin yayıcı yapıştırıcı ile kullanılması 
önerilmektedir. Propanil, 2,4-D, MCPA ve bentazone terkipli ilaçlar ile tank karışımı 
yapılması tavsiye edilmez.

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

• SUNHALOP 200 EC tavsiye edilen doz ve dönemde 
uygulandığında çeltik bitkisine son derece emniyetlidir.

• Tavsiye edilen türler ve dozlar dışında kullanmayınız.

• Sistemik bir herbisit olup yabancı otların yeşil aksamlarınca 
alınır.

• Darıcan (cinek), çeltiksi darıcan (çuvala giren) gibi darıcan 
türlerini ve su ayrığı türlerini kontrol eder.

• Uygulama sırasında ilacın komşu bitkilere sürüklenmesini 
engelleyiniz.

• Çeltik tarımında yabancı ot ilaçlamalarınıın başarısında 
tesviye ve ilaçlamadan sonra tavalarda tutulan suyun seviyesi çok 
önemlidir. İyi etki için tesviyenin düzgün yapılmış olması ve 
ilaçlamadan sonra en geç 48 saat içerisinde tavalara su verilmesi 
gerekir.

• İlaçlama öncesi kalibrasyon yapınız.

• Yabancı ot ilaçları için ayrı uygulama alet ve ekipmanı ile 
yalpaze hüzmeli memeler kullanılmalı, ilaçlama aleti 3 atm’den 
daha düşük basınçla çalıştırılmalıdır. Rüzgarlı havalarda ve 
yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılması tavsiye edilmez.

• Sulama ve içme suyu kaynaklarına bulaştırmayınız.

• Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste ilaçlama yapmaktan 
kaçınınız.

• Boş ilaç kaplarını başka maksatlar için kullanmayınız ve 
tavsiyelere uygun olarak imha ediniz.

FİRMA BEYANI:

DEPOLAMA DURUMU:

KARIŞABİLİRLİK:

SUNHALOP 200 EC adlı bitki koruma  ürünü,  etki mekanizmasına göre Grup A olarak 
sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin 
tekrarlayan uygulamalarda, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini 
geciktirmek için SUNHALOP 200 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam 
uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki 
mekanizmasına sahip (Grup A harici ) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen 
gösteriniz.

Sunhalop 200 EC çeltik ekiliş alanlarında sorun olan darıcan türlerine, su ayrığına ve baraj 
otuna karşı yayıcı yapıştırıcı ile karıştırılarak, çıkış sonrası suyu boşaltılmış (çipil) tavalara, 
herbisitlere uygun ilaçlama alet ve ekipmanı ile püskürtülerek uygulanır. İlacın tarlanın her 
yerine eşit miktarda uygulanmasına ve tavann tamamını kaplamasına özen gösterilmelidir, bu 
amaçla 20-40 l/da su kullanılması tavsiye edilir. Tavsiye dozunun aşılmamasına dikkat 
edilmelidir. Uygulamada yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.
Uygulamayı takiben, ilaç yabancı ot yüzeyinde kuruduktan sonra en geç 48 saat içinde 
tavalar su derinliği en az 10 cm olacak şekilde doldurulmalı ve 10 cm derinliğinde su 
tutmaya devam edecek şekilde en az 48 saat boyunca kapalı tutulmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İLKYARDIM TEDBİRLERİ:

ANTİDOTU:

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Göz: Temas halinde 15–20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. 
Doktora başvurulmalıdır.

Akut zehirliliği düşük olduğundan diğer ilaçlarda görülen zehirlenme 
belirtilerine rastlanmaz. Uyuşukluk ve baş dönmesi yapabilir. 

Gözde tahrişe sebep olabilir.

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Yutma: Kusturmaya çalışmayın. Derhal tıbbi yardım sağlayın. İlaç etiket 
ve ambalajını yanınızda bulundurun.

Soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 
15–20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

SUNHALOP 200 EC
EMULSİYON KONSANTRE (EC)

200 g/l Cyhalofop-butyl

Grubu A Herbisit
(Yabancı Ot İlacı)


