
ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. 
EVDE KULLANMAYINIZ. 

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇ BİR ŞEY YEMEYİNİZ, 
İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. 

DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ. 

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. : 10974 / 06.11.2017

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

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.

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Respond125 SC önce ayrı bir kapta bir miktar su ile 
karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin 
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.

KALİBRASYON:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin 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 atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: 

P261 P261Tozunu/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+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden
kullanmadan önce yıkayın.
P501 İçeriği/kabı bertaraf edin. 
EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, 
kullanma talimatlarına uyun. 

Net miktarı : 1 litre
Azami perakende satış fiyatı :

İÇİNDEKİLER:

ZARARLILIK İŞARETİ:

ZARARLILIK İBARELERİ:

ÖNLEM İFADELERİ:

Flutriafol içerir.

H302 Yutulması hâlinde zararlıdır.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar. 
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki. 

Şekerpancarı

Buğday

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı
Kullanım Dozu Son Uygulama ile

Hasat Arası Süre

35 gün

35 gün

50 ml / da

100 ml / da

Pancar Yaprak Leke Hastalığı  
(Cercospora beticola)

Pas (Puccinia spp.)

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

UYARI KELİMESİ: DİKKAT

Ağız dolusundan daha az miktarlarda yutulduğunda mide bulantısı, 
kusma ishal gibi gastrointestinal rahatsızlıklara, yüksek dozlarda yutulduğunda 

tansiyonun düşmesine, deriden emilimi ya da solunum maruziyeti sonucu 
toksik dozun miktarına göre baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, halsizlik, 

tansiyon düşmesine akciğer ödemine neden olabilir.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

RESPOND 125 SC
SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

125 g/l Flutriafol

Grubu 3 Fungisit
(Mantar İlacı)



RESPOND (Flutriafol) adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grubu 3 olarak 
sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin 
tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini 
geciktirmek için RESPOND’un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama 
sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki
mekanizmasına sahip (3 grubu harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen 
gösteriniz.

RESPOND125 SC: Lambda-cyhalothrin,Primicarb, Captan, Maneb, Mancozeb ile karışabilir

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

FABRİKA ADRESİ:

İMALATÇI 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, Zhangjiagang,
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

Şekerpancarı Pancar yaprak leke hastalığı: Hastalık bitkilerin %1’inde görüldüğünde hemen 
uygulama yapılmalıdır. Hastalık tekrar görüldüğünde uygulama tekrarlanır.

Hububatta pas hastalıklarına karşı: Uygulama pas püstüllerinin ilk görülmeye başladığı 
zamanda yapılmalıdır. Uygulama aleti olarak kullanılan tarla pülverizatörleri en az 2.1 bar 
basınçla çalıştırılmalı ve dekara en az 25 litre su atılmalıdır.

Elma Kara leke hastalığı: 1.Uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerde 
3-5 gün önce), 2. uygulama pembe rozet tomurcuğu döneminde çiçekler ayrı ayrı 
görüldüğünde, 3. uygulama çiçek taç yapraklarının % 70-80’i dökülünce, 4. ve diğer 
uygulamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda ve 
hastalığın seyrine göre devam edilir.

Hastalıklara karşı başarılı bir mücadele yapabilmek ve iyi bir ürün verimi elde edebilmek 
ilk hastalık enfeksiyonlarının başladığı zaman mücadelenin yapılması ile mümkündür.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

DİRENÇ İLE İLGİLİ BiLGİ:  

KARIŞABİLİRLİK  DURUMU:  

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma ürünlerin kalitesini 
garanti eder; fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında 
olduğundan, uygulama hataları, tavsiyeye uymadaki eksiklikler ve 
depolamadaki hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan 
sorumlu değildir.

-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
-Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına 
bulaştırmayınız.
-Kuşlar, toprak mikro ve makro organizmaları için zararlı
olarak kabul edilmez.
-Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır
-Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlül
hazırlamayınız.
-Hazırlanan ilacın direk güneş ışığından korunması gerekir.
-İlacın kullanma ve içme sularına karışmasına mani olunuz.
-Kullandıktan sonra boş ambalajları imha ediniz. Başka
maksatlarla kullanmayınız.
-İlacı orijinal ambalajında kapalı olarak, ateşten uzakta,
serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.

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

FİRMA BEYANI:

DEPOLAMA DURUMU:

KULLANIRKEN VE DEOPLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSULAR:

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ
(UZEM) Tel:114

Suno Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Solunum: : Hafif durumlarda temiz havaya çıkarın belirtiler görülürse tıbbi
yardım alın. Personeli temiz havaya çıkarınız. Ciddi durumlarda hemen

doktorla temasa geçin ve ambulans çağırın.

Göz ile temas: Gözleri derhal bol su ya da göz yıkama solüsyonu ile göz kapakları 
açık bir şekilde kimyasal madde tamamen arınıncaya kadar yıkayın; 
varsa kontak lensleri çıkartın, yıkamaya bir süre daha devam edin. 

Tercihen bir göz doktorundan gecikmeden yardım alın.
Yutma: Ağız yoluyla hiçbir şey vermeyin. Ağzı su yada süt ile çalkalayın.
Kusturmayın, kusmasına izin vermeyin. Eğer kusarsa ağzı tekrar su veya
süt ile çalkalatın. Hemen doktor çağırın ve/veya acil yardıma sevk edin.

Kusturma kararı doktor tarafından alınmalıdır.

Deri ile temas: Cildi derhal bol su ve sabunla yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkartın 
ve tekrar kullanmadan önce yıkayın. Tahriş oluşursa tıbbi yardım alın.

Hastayı sıcak tutarak doktora gidiniz. İlaç ve
etiketini birlikte götürünüz.

Bilinen özel bir antidotu yoktur. Aktif kömür ile gastrik lavaj düşünülebilir. Hastada 
gözlenen belirtiler değerlendirilerek uygun tedavi uygulanmalıdır.

İLKYARDIM TEDBİRLERİ:

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: 

RESPOND 125 SC
SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

125 g/l Flutriafol

Grubu 3 Fungisit
(Mantar İlacı)


