
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.

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. : 07.05.2019/ 11371

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR:

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan 
kaçının. 
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın. 
P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, 
Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için 
rahat bir pozisyonda tutun. 
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya 
doktoru/hekimi arayın. 
P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. 
P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz 
koruyucu kullanın. 
P501 İçeriği/kabı bertaraf edin. 

Net miktarı : 1 litre
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER:

ZARARLILIK İŞARETİ:

ZARARLILIK İBARELERİ:

ÖNLEM İFADELERİ:

Pyriproxyfen, Solvent naphtha, Calcium dodecylbenzene sulfonate

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
H302: Yutulması halinde zararlıdır. 
H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H315: Cilt tahrişine yol açar. 
H318: Ciddi göz hasarına yol açar. 
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar. 
H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. 
H400: Sucul ortamda çok toksiktir. 
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH 401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, 
kullanma talimatlarına uyun.

Domates
(Sera)

Şeftali

Biber (sera)

Pamuk

Zeytin

Hıyar (Sera)

Patlıcan

Bitki Adı Zararlı Adı Kullanma Dozu
ve Dönemi

Son İlaçlama ile
Hasat Arası Süre

3 gün

14 gün

14 gün

3 gün

3 gün

3 gün

28 gün

50 ml/ 100 l su (larva)

50 ml/ 100 l su (larva)

50 ml/ 100 l su (larva)

50 ml/ 100 l su (larva)

50 ml/ 100 l su (larva)

50 ml/ 100 l su (larva)

50 ml/ da su (larva)

Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)

Dut kabuklubiti 
(Pseudaulacaspis pentagona)

Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)

Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)

Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)

Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)

Zeytin karakoşnili
(Seissetia oleae)

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Karakteristik bir zehirlenme belirtisi yoktur. Baş ağrısı, yorgunluk ve halsizlik 

görülebilir.

SUNPROX 100 EC
EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

100 g/l Pyriproxyfen

Grubu 7C İnsektisit
(Böcek İlacı)

Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama 
sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin 
saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. 

KALİBRASYON:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama 
makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım  
depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya 
kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

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 artıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI: 



ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Soluma: Hastayı açık havaya çıkarın, 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. (Bkz.P304+340 ve P312) 

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

Yutma: Bir doktor çağırın veya hemen tıbbi yardım alın. Maruz kalan kişinin hemen 
ağzınızı çalkalayın ve 1 veya 2 bardak su veya süt içirin. Hastanın bilinci yerinde ise, 

yutma üzerinden az bir zaman geçti ise parmak yardımı ile kusmayı sağlayın.
Kusma meydana gelirse ağzı tekrar iyice çalkalayın hastanın bilinci yerinde değilse 

kusturmayın, ağızdan bir şey vermeyin. Ürün etiketi veya bu 
bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. 

Deri ile temas: Derhal ürünün bulaştığı giysileri çıkarın. Temas eden yeri 15 dakika 
boyunca akan su ve sabun ile yıkayın ve ardından talk pudrası ve daha 

sonra E vitaminli bakım kremi uygulayın. İlacın bulaştığı giysileri tekrar kullanmadan 
önce yıkayın. Tüm vücut teması varsa duş alın. Tahriş devam ederse tıbbi yardım alın.

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

ÜRETİM TESİSİ:

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

Jiangxi Anlida Chemical Co., Ltd. 
Jinshawan Industrial Park, Hukou country, Jinjiang, Jiangxi, 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

Domates, Hıyar, Biber, Patlıcan tütün beyazsineği: Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya 
köşegenler yönünde girilir. Her adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. 
Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadeleye başlanır
Şeftali dut kabuklubiti: İlaçlamalar birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 
20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat 
dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Pamuk tütün beyazsineği: Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yönünde girilir. 
Her adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa 
olduğunda kimyasal mücadeleye başlanır.

Zeytin kara koşnil: İlaçlama zamanı aktif larva çıkışına göre belirlenir. 
20-25 cm uzunluğundaki sürgünlerde yumurtaların %50 si açıldığında birinci; gerekli görülürse 
%90’nın açıldığı devrede ise ikinci ilaçlama yapılır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. 
ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

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.

FİRMA BEYANI:

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

DEPOLAMA DURUMU:

-Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
-Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
-Ürünü serin, kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz.
-Ürünü kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak saklayınız.
-Boş ürün ambalajlarını atık tasfiyesinin tehlike oluşturmayacağı bir 
yerde, yakma yolu ile veya başka bir uygun yöntem ile imha ediniz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

SUNPROX 100 EC
EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

100 g/l Pyriproxyfen

Grubu 7C İnsektisit
(Böcek İlacı)

Böcek regülatörü etkisini 20-30 gün korur. Larvalar ve nimflerin gelişimini engeller ve dönem 
değiştirme sırasında ölürler.
İlaçlama sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Her türlü aletle 
püskürtülebilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
SUNPROX100 EC adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grubu 7C olarak sınıflandırılmış 
bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, 
direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SUNPROX 100 
EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın 
tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (7C grubu harici) bitki 
koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Alkali özellikte olan bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karışım 
yapmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir.


