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Bitki Koruma Ürününün Özellikleri ve Etki Şekli: Böceğin ana sinir 
sistemine etki eder. Kontak, mide ve sistemik olarak etki gösterir. Bitki 
tarafından hızlıca alınır ve taşınır. 

 
 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR 

Bitki Adı 
Zararlı Organizma 

Adı 
Uygulama Dozu ve 

Dönemi 

Son 
Uygulama 
ile Hasat 

Arasındaki 
Süre 

Domates 
(sera) 

Tütün beyazsineği  
(Bemisia tabaci) 

100 ml/da  
(damla sulama) larva, 
ergin 

5 gün 

Biber 
(sera) 

Tütün beyazsineği  
(Bemisia tabaci) 

100 ml/da  
(damla sulama) larva, 
ergin 

5 gün 
 

 
 
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: 
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ 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: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin 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. 

   
UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ: 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. 

   
 

 

 

          

  AHUSE 240 SC                   

                            Süspansiyon Konsantre (SC) 
 
 

Grup 4A İnsektisit (böcek ilacı) 

  
240 g/L Thiamethoxam 

 

Önce etiketi okuyunuz. 
Evde kullanmayınız. 
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. 
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey 
yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız. 
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve 
hayvan sokmayınız. 
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye 
edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız. 
 

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI 
KESİNLİKLE YASAKTIR. 
 
Kullanilan bitki koruma ürünün boş ambalajlarinin içine dörtte biri 
kadar temiz su koyarak iyice çalkalayiniz. Çalkalama suyunu 
uygulama tankina boşaltiniz.bu işlemi 3 kez tekrarlayiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114 
 

 
 
 
 
 
 
 

NET MİKTARI  : 
AZAMİ PERAKENDE SATIŞ FİYATI: 
 
 
 
 

İÇİNDEKİLER: 240 g/L Thiamethoxam 
 
 

ZARARLILIK İŞARETİ 

                
 DİKKAT 
 
ZARARLILIK İFADELERİ 
H410  Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki 
 
ÖNLEM İFADELERİ 
P102  Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
P234  Sadece orijinal kabında saklayın. 
P270  Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya 
sigara içmeyin. 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz 
koruyucu kullanın 
P501 İçeriği/kabı, yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası tüzüğe uygun 
bertaraf edin 

 
     EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için  
kullanma talimatlarına uyun 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bülent TEMİZKAN 
Genel Müdür 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ: 
 
Domates ve biberde tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu 
saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst 
yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa 
olduğunda kimyasal mücadele uygulanır. 
 

DİRENÇ YÖNETİMİ  
AHUSE 240 SC etki mekanizmasına göre Grup 4A olarak sınıflandırılmış bir 
İnsektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan 
uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini 
geciktirmek için AHUSE 240 SC ’nin aynı 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. 
 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Bitki koruma ürünleri ile karışım durumu 

bilinmediğinden  fiziksel karışabilirlik testi yapılması tavsiye edilir.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

             

    AHUSE 240 SC                   

                            Süspansiyon Konsantre (SC) 
 
 

Grup 4A İnsektisit (böcek ilacı) 

  
240 g/L Thiamethoxam 

 
 
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: 
Adımlarda düzensizlik, kol ve bacaklarda paraliz, düzensiz nefes 
alma, gözlerden yaş akması, idrar kaçırma, ishal görülebilir. 
 
İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: 
Göz ile Teması: Temas halinde 15–20 dakika göz açıkken bol su ile 
yıkayın. Rahatsızlık devam ederse derhal doktora başvurun. 
Cilt ile Teması: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut 
kısımlarını 15–20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. 
Yutulması Halinde: Ağzı çalkalayın. Kusturmaya çalışmayınız. Bilinci 
kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz. 
Derhal doktora başvurun. 
Solunması Halinde: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli 
görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Derhal doktora 
başvurulmalıdır. 
 
ANTİDOTU VE TEDAVİSİ 
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. 
 
 
 
 
 
 

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

• Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız. 

• Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız. 

• Bitki koruma ürününü serin, kuru ve iyi havalanabilen 
yerlerde muhafaza ediniz. 

• Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir. 

• Boş ambalajları imha ediniz. 
DEPOLAMA DURUMU: 
Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre 
ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik 
olmaz. 
FİRMA BEYANI: 
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin 
kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı 
depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde 
vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler. 
 
 
 RUHSAT SAHİBİ FİRMA: 
FERAS KİMYA ZİRAİ İLAÇ TAR.HAY.NAK.SAN.İÇ VE DIŞ 
TİC.LTD.ŞTİ. 
Kayacık Mah. KOSB Lalehan Cad. İkipınar Sk. No:17 
SELÇUKLU/KONYA 
Tel: +90 332 238 9661 Fax : +90 332 265 3963 
 
ÜRETİCİ FİRMA: 
SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜN. VE ALET. İML. PAZ. SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ. Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Toros Cad. 
No: 11 Sarıçam/ADANA 
Tel: 0322 3945171-72       Faks: 0322 3945173 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bülent TEMİZKAN 
Genel Müdür 


