
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

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. 
EVDE KULLANMAYINIZ. 

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. 
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. 

DERİYE VE GÖZE TEMASINDAN SAKININIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 15 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ. 

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN,  TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

İLKYARDIM TEDBİRLERİ:

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Göz; Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gerekirse derhal doktora başvurun.

Baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, bulanık görme v.s. Gözleri, deriyi ve mukozayı tahriş eder, yanıklık yapar.

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Yutma; Kazaen yutulduğu zaman bol miktarda su verin. Kusturmayın. Eğer kusma olursa tekrar bol su içirin.
Fakat Kazazedenin bilinci kapalı ise ağızdan hiçbir şey vermeyin acilen ilacın etiketi ile doktora başvurun.

Cilt; Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını  bol su ve sabun ile yıkayın. Anormal durum 
olursa doktora başvurun

Soluma; Temiz havaya çıkın. Solunum durdu ise suni teneffüs yapın. Solunum zorluğu var ise 
oksijen ver. Zehir danışma merkezi veya doktoru arayın.

EXPLORE 500 SL
SOLÜSYON KONSANTRE (SL)

500 g/l Metam sodium

Grup Z Fumigant
(Gaz Halinde Etkili İlaç)



İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No. : 11137- 25.05.2018

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi 
saklayın. 
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun. 
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini 
solumayın. 
P264 Elleçlemeden sonra ellerinizi su ile ile iyice 
yıkayın. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz 
koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, 
içmeyiniz veya sigara içmeyin. 
P301+P330+P331 YUTULDUĞUNDA: ağzınızı 
durulayın. istifra etmeye ÇALIŞMAYIN. 
P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS 
HÂLİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen 
kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. 
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce 
yıkayın. 
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi 
zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay 
biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. 
P310 Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi 
arayın. 
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HÂLİNDE: Su 
ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması 
kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam 
edin. 
P501 İçeriği/kabı bertaraf edin 
EUH031 Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır. 
EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri 
önlemek için, kullanma talimatlarına uyun. 

Net miktarı : 25 litre
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER:

ZARARLILIK İŞARETİ:

ZARARLILIK İFADELERİ:

ÖNLEM İFADELERİ:

Metam sodium

H302 Yutulması hâlinde zararlıdır. 
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Domates
(Sera)

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu

100 l/ da
(Solarizasyon ile)

60-125 ml/m2
(Solarizasyonsuz)

Kök-ur nematodları 
(Meloidogyne spp.)

Kök-ur nematodları 
(Meloidogyne spp.)

Yabancıot  tohumları

Solgunluk ve Kök Çürüklüğü
(Fusarium oxysporum, Fusarium solani)

UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar 
su ile karıştırılır. Tankın deposu yarıya kadar su ile doldurulur, hazırlanan karışım 
tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek tank hesaplanan su miktarına 
tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. 
Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

Damlama sulama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika 
çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10’u geçmemelidir. Dekara verilecek BKÜ miktarı 
belirlenir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

KALİBRASYONU:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra tank temiz su ile doldurularak sistem 
çalıştırılır. Tankın ve damlama sulama sisteminin temizlenmesi sağlanır.

UYGULAMA EKİPMANININ TEMİZLİĞİ:

Explore 500 SL her çeşit toprakta kullanılmakla beraber özellikle sera saksı ve fidelik 
topraklarının, kök ve tohumlara arız olan fungal hastalıklara nematodlara ve yabancı 
ot tohumlarına karşı dezenfeksiyonunda, bitki olmadığı zamanlarda toprağa tatbik 
etmek suretiyle kullanılır. Seralarda ve fide yastıklarında, beher m2 ye 60-125 ml dozda 
kullanılır.

KULLANILDIĞI YER VE ZARARLI ORGANİZMALAR:



- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına 
bulaştırmaktan kaçınınız.
- Orijinal ambalajları içinde ağzı iyice kapatılmış olarak 
serin depolarda muhafaza edilmelidir.
- Arılara zehirlidir.
- Toprak fumigantıdır, Bitkilere uygulanmaz.
- Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için 
kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Ürünün kokusu topraktan kayboluncaya kadar ekim ve 
dikim yapılmamalıdır.
- Doğal kauçuk ve lastik eşya ve malzemelerden uzakta 
tutunuz.

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

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar 
bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. 
İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması 
veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki 
olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

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

Shenyang Harvest Agrochemical Co.,Ltd
No.100 Jidong Road, Linsheng Town, Sujiatun District, 
Shenyang P.R Çin

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT 
EDİLECEK HUSUSLAR:

DEPOLAMA DURUMU:

FİRMA BEYANI: 

ÜRETİCİ FİRMA:

ÜRETİM TESİSİ:

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adalet Mah. Manas Blv. No:39 Folkart Towers B Kule 
Kat.31 Da:3107AF Bayraklı-İzmir-Türkiye
Tel: 02323909205    Fax: 02323909101

RUHSAT SAHIBI FİRMA:

Explore 500 SL seralarda toprak fumigasyonu için kullanılır. Sera toprağı sürülerek 
gevşetilir ve tesviye edilir. Çiftlik gübresi ve yeşil gübre, hangisi kullanılıyorsa, 
fumigasyondan önce toprağa gömülür. Fumigasyon işi ekim- dikimden 3-4 hafta önce 
yapılmalı ve toprak fumigasyonundan evvel tavında olmalıdır.

EXPLORE 500 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup Z olarak 
sınıflandırılmış bir fumiganttır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma 
ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, 
direnç gelişimini geciktirmek için EXPLORE 500 SL ın aynı üretim sezonu içerisinde 
önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği 
durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup Z harici) bitki koruma 
ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Diğer tarım ürünleri ile karıştırılarak kullanılamaz.

Önemli Not: Sadece yetiştiricilik yapılacak olan seranın dezenfekte edilmiş olması 
yeterli olmaz. Fidelerin yetiştirildiği yastıklarında aynı işlemlere tabi tutulması 
gereklidir.

1-Solarizasyon ile Uygulama; Toprak yüzeyi şeffaf plastik örtü ile gaz kaçmayacak 
şekilde iyice kapatılır. Sonra bitki koruma ürünü damlama sulama sistemi ile toprağın 
20-25 cm derinliğine inecek şekilde uygulanır. Solarizasyon uygulaması en az 4-6 hafta 
devam eder.
2-Solarizasyonsuz Uygulama; Toprak yüzeyi şeffaf plastik örtü ile gaz kaçmayacak 
şekilde iyice kapatılır. Bitki koruma ürünü damlama sulama sistemi ile toprağa verilir. 
15-20 gün örtülü şekilde bekletilir. Uygulama yapılan seranın naylonu veya camları 
mutlaka kapatılmalı, alan dışına gaz çıkışı engellenmelidir.
Tere Testinin Yapılışı: Seradan belirli aralıklarla az miktarda toprak numuneleri alınır 
ve alınan topraklar birbirine karıştırılır. Bu karışım bir kavanoza konur ve tere tohumu 
ekilir. Eğer tere tohumları 2-3 günde çıkış yaparsa, toprak ekim ya da dikime hazır 
demektir. Şayet tere tohumları çıkış yapmazsa, toprak tekrar havalandırılmalı ve tere 
tohumları çıkış yapana kadar beklenmelidir.

KULLANMA ŞEKLİ: 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:


