
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:
Ruhsatname Tarih ve No. :

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.
P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P261: Spreyini solumaktan kaçının.
P262: Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P264: Kullanmadan sonra su ile iyice yıkayın.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya
sigara içmeyin.
P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz
koruyucu kullanın.
P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
P302+P350: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile 
iyice yıkayın.
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile 
yıkayın.
P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, 
Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat 
bir pozisyonda tutun.
P305+P351+P338: Göz İLE TEMASI HALİNDE: su ile birkaç dakika 
dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. 
Durulamaya devam edin.
P308+P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi
yardım/bakım alın.
P310: Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın
P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya
doktoru/hekimi arayın.
P314: Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız.
P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, 
kullanma talimatlarına uyun.

Azami perakende satış fiyatı (KDV’li) :
Net miktarı : 1 Litre

İÇİNDEKİLER:

ZARARLILIK İŞARETİ:

ZARARLILIK İBARELERİ:

ÖNLEM İFADELERİ:

*Glufosinate

H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H318: Ciddi göz hasarına yol açar.
H332: Solunması halinde zararlıdır.
H360Fd: Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara
yol açma şüphesi var. 1-H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz
kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ETKİ ETTİĞİ YABANCI OTLAR:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

UYGULAMA ALETİNİN TEMİZLİĞİ:

Meyve, Bağ,
Turunçgiller -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 1GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
-İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE

TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu

300-750
ml/da Yabancı
otların genç

ve aktif olarak
büyüdüğü
devrede

Çatalotu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Dikenli yabani marul (Lactua serriola)
Eşek marulu (Sonchus arvensis)
Kanarya otu = İmam kavuğu (Senecio vulgaris)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Ortanca sinir otu (Plantago media)
Püsküllü çayır (Bromus tectorum)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Sirken (Chenopodium album)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)
Tilkikuyruğu (Alopecuros myosuroides)
Topalak (Cyperus rotundus)
Turnagagası (Geranium dissectum)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Yabani yoncalar (Medicago spp.)

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanana ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır.
İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır
durumda iken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla
tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.
Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt
olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

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.

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

UYARI KELİMESİ: DİKKAT

BOUNCE 200 SL
SOLÜSYON KONSANTRE (SC)

200 g/l Glufosinate-ammonium tuzu

Grubu H Herbisit
(Yabancı ot ilacı)



Baş ağrısı, baş dönmesi, bulanıklık, halsizlik v.s

İLKYARDIM TEDBİRLERİ:

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

ANTİDOTU:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

FİRMA BEYANI:

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.

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.

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

ÜRETİM YERİ:

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

Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co., Ltd
North Area of Dongsha Chem-Zone, Zhangjaigang, Jiangsu, 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

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulamadan en iyi sonuç, yeşil aksamın bol olduğu ve yabancı otların aktif olarak
geliştiği genç dönemlerde elde edilir. Kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidanların
henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna ilaç temas etmemelidir. İlacın etki şekli sistemik
olduğundan, ilacın etkisinin azalmaması için ilaçlama üzerinden 4 ila 5 gün geçmeden
yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır.

BOUNCE 200 SL (Glufosinate-ammonium) adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına
göre H grubu olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki
koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu
nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BOUNCE 200 SL’in aynı üretim sezonu 
içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması 
gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (H grubu harici) bitki koruma 
ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Diğer bazı yabancı ot ilaçları ile karışabilir. Bu konuda firma ile resmi teşkilat ile temas
edilebilir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

• İlacı, ambalajında kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden ayrı, 
kilitli, iyi havalanabilen, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. 
+350C’nin üzerinde depolamayınız. Dondan koruyunuz.
• Arılara, kuşlara ve balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
İş bitiminden sonra ilaçlama aletlerini iyice yıkayınız.
• Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama
yapılmamalıdır. İlacın hazırlanmasında ve depolanmasında çinko ve 
galvanizli metal kaplar kullanmayınız. İlaçlamada temiz su 
kullanınız.
• Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne 
uygun biçimde imha ediniz.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Soluma: Temiz havaya çıkarın. Hastayı sıcak tutun ve
dinlenmesini sağlayın. Eğer semptomlar devam ederse bir

doktora başvurulmalıdır.
Cilt ile temas: Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç

değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile
yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın

bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Yutma: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu
ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle

ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

Göz ile temas: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile
15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkartın.

Derhal tıbbi yardım alın.

BOUNCE 200 SL
SOLÜSYON KONSANTRE (SC)

200 g/l Glufosinate-ammonium tuzu

Grubu H Herbisit
(Yabancı ot ilacı)


