
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. : 11072 / 05.03.2018

Net miktarı: 400 gr.
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

ZARARLILIK İŞARETİ:

ÖNLEM İFADELERİ:

ZARARLILIK İFADELERİ:

Acetamiprid

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR:

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

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 7 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ 

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

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.

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile 
karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın 
karıştırıcısı karışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek 
depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. 
Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız. 

KALİBRASYON:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama 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 bulaştırmayınız.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: 

P264 Elleçlemeden sonra yüzünüzü, ellerinizi ve temas eden her türlü 
nesneyi bol su ile iyice yıkayın. 
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara 
içmeyin. 
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR 
MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın. 
P330 Ağzınızı çalkalayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu 
kullanın.  
P501 İçeriği/kabı bertaraf edin.
EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, 
kullanma talimatlarına uyun.

H302 Yutulması hâlinde zararlıdır.

Hareketlerde uyuşukluk, adele kasılmaları, denge bozukluğu, solunum 
zorluğu, gözyaşı ve sümük artışı.

SUNACET 20 SP
SUDA ÇÖZÜNEN TOZ (SP)

% 20 Acetamiprid

Grubu 4A İnsektisit
(Böcek İlacı)

Pamuk

Karpuz

Tütün

Biber (Sera)

Elma

Domates 
(Tarla)

Domates 
(Sera)

Antep fıstığı

Patates

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu
ve Dönemi

Son Uygulama ile
Hasat Arası Süre

7 gün

7 gün

-

3 gün

3 gün

7 gün

3 gün

14 gün

10 gün

10 gr/ da (nimf, ergin)

10 gr/ da (nimf, ergin)

10 g/da (ergin, nimf)

40 gr/ da (larva, ergin)

30 gr/ da (larva, ergin)

30 gr/ 100 L su 
(larva, ergin)

20 g/ 100 L su 
(ergin, nimf)

20 g/ 100 L su 
(ergin, nimf)

25 g/ da 
(ergin, nimf)

25 g/ 100 L su 
(ergin, nimf)

6 gr/ da (larva, ergin)

Yaprak Biti (Aphis gosspyii)

Tütün beyazsineği (Bemicia tabaci)

Tütün beyazsineği (Bemicia tabaci)

Tütün beyazsineği (Bemicia tabaci)

Antepfıstığı psilidi
(Agonoscena pistaciae)

Yaprak pireleri 
(Asymmetrasca decedens, Empoasca decipiens)

Şeftali yaprakbiti 
(Myzus persicae)

Şeftali yaprakbiti 
(Myzus persicae)

Şeftali yaprakbiti 
(Myzus persicae)

Elma yeşil yaprakbiti
(Aphis pomi)

Patates böceği 
(Leptinotarsa decemlineata)



ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

SUNACET 20 SP
SUDA ÇÖZÜNEN TOZ (SP)

% 20 Acetamiprid

Grubu 4A İnsektisit
(Böcek İlacı)

İLKYARDIM TEDBİRLERİ: 

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:  
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

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. Tahriş 
devam ederse tıbbi yardım alın.

Göz ile temas: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını akan bol su ile 15-20 dakika 
boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkarın. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutulma: Ağzı iyice yıkayın. Hastayı kusturmaya zorlamayın. Bilinç yerinde değil ise 
ağızdan bir şey vermeyiniz. Ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım 

alın.

SUNACET 20 SP, sistemik etkili bir ilaçtır. İlaçlamadan kısa bir süre sonra bitki 
bünyesine geçer ve etkisini 14 ile 21 gün süreyle korur.
- İlaçlamalar sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. 
- İlaçlamalar yapıldıktan sonra 6 saat içinde yağmur yağarsa ilaçlama tekrarlanır.

Pamuk yaprakbiti: Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden 
girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. 
Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Pamuk yaprakpireleri: Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında 
ilaçlama yapılmalıdır.
Domateste beyazsinek:  Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler 
yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak 
toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Karpuzda şeftali yaprakbiti: İlaçlama zamanını saptama amacı ile nisan ayından 
itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze 
yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Bir yaprağa düşen 
zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir.

Biberde (sera) şeftali yaprakbiti: İlaçlama zamanını saptama amacı ile yapılan 
kontrollerde bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir.
Tütün şeftali yaprakbiti: Tütün tarlalarında yaprak biti yoğunluğunun aşırı 
çoğalmasını beklemeden mücadeleye geçilmelidir. Ege ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgeleri için bir yaprakta ortalama 25 adet  nimf+ergin görüldüğünde ilaçlamaya 
geçilmelidir.
Antep fıstığı antepfıstığı pisillidi: Psillid zararı başladıktan 30-40 gün sonra, yoğun 
karagöz dökümü olduğundan mücadelede asla geç kalınmamalıdır. İlaçlamaya 100 
bileşik yaprakta bileşik yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde başlanmalıdır.

Elmada yeşil yaprakbiti: Vejetasyon süresi boyunca 100 sürgünden 15'inde bulaşıklık 
olursa ilaçlama yapılmalıdır.
Patateste patates böceği: Örnekleme için tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, 
zararlının yumurta, larva ve erginleri aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o 
tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı ilaçlama yapılacaksa, bitkilerde ilk 
olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle karşı ilaçlama 
yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de, 
böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere 
edilebileceğinden, ilaçlama gerekmeyebilir.

Pamuk tütün beyazsineği: Beyazsinek yoğunluğu dikkate alınarak yaprak başına 10 
larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

SUNACET 20 SP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4A olarak 
sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini 
tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç 
gelişimini geciktirmek için SUNACET 20 SP’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen 
toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda 
ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4A harici) bitki koruma ürünlerinin 
kullanılmasına özen gösteriniz. 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Alkali özellikteki hariç diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak 
uygulanabilir. Karışım yapılacak ise ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini 
garanti ederler. Firma ilacın yanlış kullanımından ve ilacın uygun 
olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden doğacak zararlardan 
sorumluluk kabul etmez. 

-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
-Balıklara zehirlidir. Su kaynaklarına, göllere, akarsulara 
bulaştırmayınız
-İlacı kendi ambalajında kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden 
uzakta kilitli iyi havalanan, güneş ve rutubetten uzakta muhafaza 
ediniz.
-Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
-Boş ambalajları başka bir gaye için kullanmayınız ve usulüne uygun 
olarak imha ediniz.

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan 
depolandığında 2 yıl süre ile ürünün 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), 

Nanjing Huazhou Pharmaceutical Co., Ltd.
NO.9, Dongfeng Road, Yaxi Town, Gaochun, Nanjing, P.R.China

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


