
Baş ağrısı, baş dönmesi, bulanıklık halsizlik v.s
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

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. : 10945 - 08.08.2017

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
P391 Döküntüleri toplayın. 
P501 İçeriği/kabı bertaraf edin. 
EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Net miktarı : 1 litre

Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER:

ZARARLILIK İŞARETİ:

ZARARLILIK İFADELERİ:

ÖNLEM İFADELERİ:

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

FABRİKA:

İMALATÇI FİRMA:

- Glyphosate
- Glyphosate isopropilamin tuzu

H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

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

Jiangxi Jinlong Chemical Co., Ltd., Tashan Industrial Park of Leping City of Jiangxi Province, 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

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

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

TORPADE 480 SL

480 g/l Glyphosate Isopropylamin Tuzu

SOLÜSYON KONSANTRE (SL)

Turunçgiller,
Bağ*, Fındık,

Meyve 
Bahçeleri ve 
Ekili olmayan

Alanlar

Kara, demiryolu 
kenarları, 

Havaalanları, 
Fabrika bahçeleri, 

Tarihi alanlar, 
Tarla kenarları

Banketler, Su ve 
drenaj kanalları

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu

Yabani yulaf (Avena fatua)
Yabani havuç (Daucus carota)
Kısır Brom (Bromus sterillis)
Kuş Yemi (Phalaris spp.)
Çimensi Mürdümük (Lathyrus nissollia)
Ballıbaba (Lamium ampilexicaule)
Kanarya Otu (Senecio vernalis)
Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Yer Fesleğeni (Mercurialis annua)
Çukurova Hardalı (Ochrhodium segygtiacum)
Düğün Çiçeği (Ranunculus arvensis)
Turna Gagası (Geranium tuberosum)
Yabani Fiğ (Vicia hybrida)
Kuş Otu (Stellaria media)
Yabani Hardal (Sinapis arvensis)
Ebegümeci (Malva spp.)
Yabani Yonca (Medicago polymorpha)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sütleğen (Euphorbia spp.)
Sirken (Chenopodium album)
Bambul Otu (Chrozophora tinctoria)
Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium)
Zincir Pıtrağı (Xanthium spinosum)
Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Yeşil Kirpi Darı (Setaria viridis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Benekli Darıcan (Echinochloa colonum)
Horoz İbiği (Amaranthus albus)
Yeşil Horoz İbiği (Amaranthus viridis)

300ml/da

Yabancı otların 
genç ve aktif 

olark büyüdüğü 
devrede. (Pamuk 

ekimi için hazırlanmış 
tarlalarda ekim 

öncesi, ekim 
esnasında ya da 
ekim sonrasında 

kullanılabilir. Ancak 
uygulama mutlak 
surette çıkış öncesi 
yapılmış olmalıdır.)

600 ml/da

Yabancı otların aktif 
olarak büyüdüğü 

çiçeklenme öncesi 
devrede. (Pamuk ekimi 

için hazırlanmış 
tarlalarda ekim 

öncesi, ekim esnasında 
ya da ekim sonrasında 

kullanılabilir. Ancak 
uygulama mutlak 
surette çıkış öncesi 
yapılmış olmalıdır.)

1000 ml/da
 Yabancı otların aktif 
büyüme devresinde

1000-1500 ml/da 
yabancı otların aktif 
büyüme devresinde

TEK YILLIK DAR VE GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLAR

ÇOK YILLIK YABANCI OTLAR

Topalak (Cyperus rotundus)
Köpek Dişi Ayrığı (Cynedon dactylon)
Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Isırgan Otu (Urtica urens)
Pelin Otu (Artemisia vulgaris)
Kanyaş (Geliç) (Sorghum halepense)

Çalımsı ve odunsu bitkilere karşı

Banket ve su üstü yabancı otlar

Grubu G Herbisit
(Yabancı Ot İlacı)

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

UYARI KELİMESİ: DİKKAT

Tavsiye edilen dozdaki ilaç miktarı pülverizatörün deposuna konur, su ile iyice karıştırılarak doğrudan yabancı otlara pülverize edilir. En iyi sonuç 
yabancı otların aktif olarak büyüdükleri zamanda elde edilir. İlaçlı mahlulün kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidelerin henüz 
odunlaşmamış yeşil kabuğuna pülverize edilmemesine dikkat edilmelidir. Sistemik etkili bir ilaç olduğundan, ilacın otlara nüfuz edebilmesi için 
ilaçlamadan sonra en az 4-5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır. Dekara uygulanacak ideal su miktarı 
20-40 litredir. Uygulamalarda, örneğin yelpaze hüzmeli memeler kullanılarak ve ilaçlama aletini düşük basınçla çalıştırarak bu amaca ulaşır. 
Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapmayınız.

TORPADE 480 SL (Glyphosate Isopropylamin 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 TORPADE 480 SL’inaynı 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.

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

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ve KULLANIM ŞEKLİ:

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Ürün gözler için ciddi tahriş edicidir. Toksisite çalışmalarındaki gibi ağrı, sulanma ve kızarıklık gibi rahatsızlığa neden olabilir.
Göz ile temas:

Toksisite çalışmalarına göre ürün hafif tahriş edicidir.
Deri ile temas:

Klinik toksisite çalışmalarına göre üst solunum yollarını hafif tahriş eder. 
Toz ve buharlarını solumak zararlıdır.

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır

Solunum:

Bir ağız dolusundan az küçük miktarlarda yutulması durumunda anlamlı bir ters etki geliştirmesi beklenmez.Ürünün benzer 
formülasyonunda diğer ürünlerin yutulmaları durumunda ağızda tahrişle seyreden sindirim yolu rahatsızlığı, ağız kuruluğu, mide bulantısı, 

kusma ve ishal rapor edilmiştir. Yine benzer formülasyondaki başka ürünlerin büyük miktarlarda yutulmaları sonucunda akciğerlerde
 ödem ve hipertansiyon bildirilmiştir. Ürünün kendisine ait az ya da çok miktarlarda yutulması durumunda etkilerine ait bildirim 

yoktur ancak zararlı olarak sınıflandırılabilir.

Yutma:

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

DEPOLAMA DURUMU:

FİRMA BEYANI:

-Arılara, kuşlara ve balıklara zehirlidir
-Total herbisit olduğundan tüm kültür bitkilerine fitotoksiktir.
-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.

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.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

(Hububat ekili alanlarda hasattan sonra yeniden sürmüş 
kamış vb. çok yıllık yabancı otlara)


