PUGNA 69 EW

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No. : 11444 - 09.09.2019

SUDA YAĞ EMULSİYONU (EW)

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR:
Bitki Adı

Buğday

Arpa

Zararlı Organizma Adı

Doz/Dekara İlaçlama Zamanı

Yabani yulaf (Şifanak) (Avena stersilis)

80 ml

Kardeşlenme
dönemi

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

80 ml

Kardeşlenme
dönemi

Kuş otu / Kanlı Çayır (Phalaris minor) / (Phalaris brachystachys)

100 ml

Kardeşlenme
başlangıcı

Yabani yulaf (Şifanak) (Avena stersilis)

80 ml

Kardeşlenme
dönemi

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

80 ml

Kardeşlenme
dönemi

Kuş otu / Kanlı Çayır (Phalaris minor) / (Phalaris brachystachys)

100 ml

Kardeşlenme
başlangıcı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su
ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinanın
karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya
devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırmaya
devam edilir. Dekara kullanılacak su 20-40 lt su olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli
meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:
Uygulama öncesinde ilaçlama 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.
İLAÇLAMA MAKİNASININ 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.

Grubu

A1

Herbisit
(Yabancı Ot İlacı)

Net miktarı : 1 litre
Azami perakende satış fiyatı :
İÇİNDEKİLER:
Fenoxaprop-P-ethyl, Cloquintocet-mexyl
ZARARLILIK İŞARETİ:

69 gr/L Fenoxaprop-p-ethyl+34,5 gr/L Cloquintocet mexyl (safener)
UYARI KELİMESİ: DİKKAT

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

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4’ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE
ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ.
BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114

ZARARLILIK İFADELERİ:
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
ÖNLEM İFADELERİ:
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan
kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz
koruyucu kullanın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HÂLİNDE İSE: Bol sabun ve su ile
yıkayın.
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi
yardım/müdahale alın.
P362 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce
yıkayın.
P501 İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara
neden olabilir.
EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için,
kullanma talimatlarına uyun.
İMALATÇI FİRMA:
Jadesheen Chemical Co., Ltd.,
901, NO. 299, Tongdu road, Jiangyin (214400), P.R.Çin
ÜRETİM TESİSİ:
Suno (Guangde) Biotech Co.,Ltd
Guangxin Industrial Park, Caijashan, Xinhang,
Guangde County Anhui Province, Çin
RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:
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

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

PUGNA 69 EW
SUDA YAĞ EMULSİYONU (EW)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
PUGNA 69 EW’in kullanma dozları içinde tavsiye edildiği kültür bitkilerine zararlı etkisi
yoktur. Dar yapraklı yabancı otlarda Acetyl CoA carboxylase (ACCase)’nin baskısı ile yağ
asidi sentezi baskı altına alınır.

Grubu

A1

Herbisit
(Yabancı Ot İlacı)

69 gr/L Fenoxaprop-p-ethyl+34,5 gr/L Cloquintocet mexyl (safener)

İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Tarlada kullanıma uygun yer aletleri ile
ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlamalarda yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç
3 atm olmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
PUGNA 69 EW (Fenoxaprop-p-ethyl) adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre
grubu A1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki
koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu
nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PUGNA 69 EW’in aynı üretim sezonu
içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması
gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (A1grubu harici) bitki koruma
ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek
duyulursa ön karışım testleri yapılmalıdır.

-Balıklara zehirlidir. Akarsulara bulaştırmayınız.
-İlacı kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
-İlaçlı suyun tamamını tarlaya püskürtünüz.
-Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
-Komşu tarlalara direk veya indirekt temasından kaçınınız.

PUGNA 69 EW, Fop grubuna dahil selektif ve sistemik bir ilaçtır. Etki ettiği dar yapraklı
yabancı otlara yapraklar vasıtasıyla alınarak kök ve rizomlara taşınır.
PUGNA 69 EW, otlara yaprak ve gövdeden nüfus eder. 4-10 gün içinde yapraklarda kloros
ve nekrotik lekeler görülür. Hava şartlarına bağlı olarak bitki 15-30 gün içinde ölür.
Bitkilerin gelişmesi için uygun olan optimum iklim şartları ilacın etkisini arttırır. Kuru ve
soğuk şartlar etkisini azaltır. Uygulamadan 1-3 saat sonraki yağışlardan etkilenmez.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Kullanmadan önce aletinizi kalibre ediniz.
-İlaçlamadan sonra alet ve edevatı iyice yıkamadan diğer mücadele
İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:
Soluma:
Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve sıcak bir yerde tutun.
Solunum güçlüğü varsa oksijen verin. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa
suni solunum uygulayın. Derhal bir doktora veya Ulusal Zehir Danışma merkezine ulaşın.

Deri ile temas:
Derhal ürünün bulaştığı giysileri çıkarın.Temas eden yeri 15 dakika boyunca akan
su ve sabun ile yıkayın. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayın.
Tüm vücut teması varsa duş alın.
Göz ile temas:
Derhal gözü ve göz kapaklarının altını akan bol su ile 15 dakika boyunca
yıkayın. Varsa kontak lensleri çıkarın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın.
Yutma:
Ağzı iyice yıkayın. Bol su içirin. Hastayı kusturmaya zorlamayın. Bilinç yerinde değil ise
ağızdan bir şey vermeyiniz. Ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın.
ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:
Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

işlerinde kullanmayınız.
-Tıkanmış adaptörleri ağzınızla üfleyerek açmayınız. Fırça ile
temizleyiniz.
-Ambalajı kapalı olarak muhafaza edin
-Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız. Usulüne
göre imha ediniz.
-Arılara zehirlidir çiçeklenme zamanında kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile
ilacı fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans)
sınırları dışında bir değişiklik olmaz.
FİRMA BEYANI:
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.

