İmal tarihi:
Son kullanma tarihi:
Şarj numarası:
Ruhsatname tarihi ve numarası: 19.10.2011 / 8430
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki
adı
Buğday

Zararlı organizma adı

Uygulama
dozu

Son uygulama
ile hasat
arasındaki süre

Külleme (Erysiphe graminis)

100 ml/da

35 gün

Septorya (Septoria tritici)

100 ml/da

35 gün

Kahverengi Pas (Puccinia
recondita tritici)

100 ml/da

35 gün

Buğdayda Başak Yanıklığı
(Fusarium culmorum,
F. graminearum)

100 ml/da

35 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Gerekli miktar bitki koruma ürünü önce az bir miktar su ile ayrı bir kapta
karıştırılır. Bu karışım yarıya kadar doldurulmuş ilaçlama aleti deposuna
aktarılır. Gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Hazırlanan karışım rüzgarsız ve günün serin saatlerinde bitkinin her tarafı
ıslanacak şekilde uygulanmalıdır. Buğdayda Külleme, Septorya ve
Kahverengi Pas için çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde kaplama
olarak ilk uygulama yapılmalıdır. Hastalığın seyrine göre gerekirse 15-20
gün arayla uygulama tekrarlanmalıdır. Başak yanıklığı hastalığına karşı ise
çiçeklenme dönemi içerisinde (ideal zaman çiçeklenme ortası) uygulama
yapılmalıdır. Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ
MADISON SC 263 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup
3, G1 ve 11, C3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki
mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,
direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek
için MADISON SC 263’ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam
uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği
durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3, G1 ve 11, C3 harici)
bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Etki şekli farklı iki
aktif maddeden oluştuğundan direnç kazanma riski düşüktür. Bununla birlikte
bir sezonda bir hastalık etmenine karşı iki defadan fazla kullanılmaması
uygun olur.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU
Decis 2.5 EC, Atlantis WG, Attribut Super WG 20 ve yaprak gübreleri ile
karıştırılabilir. Ancak “insektisit + yaprak gübresi” ya da “herbisit + yaprak
gübresi” şeklinde yapılan üçlü karışımlardan kaçınılmalıdır.

MADISON SC 263
GRUBU

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:
İÇİNDEKİLER
Trifloxystrobin
Prothioconazole
ZARARLILIK İŞARETLERİ

Süspansiyon Konsantre (SC)
3, G1; 11, C3
Fungisit (Mantar ilacı)
AKTİF MADDENİN ADI VE MİKTARI:
175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin

UYARI KELİMESİ Tehlike

ZARARLILIK İFADELERİ
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH401 İnsan sağlığı ve çevreye olan risklerinden kaçınmak için,
kullanım talimatlarına uyunuz.
ÖNLEM İFADELERİ
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P391 Döküntüleri toplayın.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale
KESİNLİKLE YASAKTIR.
alın.
Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼’üne kadar temiz su koyarak iyice
P501 İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız.
çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer
KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN
tekrarlayınız.
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
Bilinen veya beklenen semptomlar yoktur.
Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
Arılara zararlıdır. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
İLKYARDIM ÖNLEMLERİ
Balıklar için zehirlidir, yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
Genel öneri: Tehlikeli bölgenin dışına çıkartınız. Etkilenen kişiyi stabil yan konumda
İlaçlı tohumları gıda ve hayvan yemi olarak kullanmayınız.
yatırıp taşıyınız. Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarın ve güvenli bir şekilde bertaraf
Dökülmesi halinde üzerine talaş veya toprak dökünüz, sonra süpürüp toplayınız
edin.
ve usulüne uygun olarak imha ediniz.
Solunması halinde: Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp,
DEPOLAMA DURUMU
dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.
Kuru, serin ve iyi havalandırılmış depolarda ve orijinal ambalajında saklanırsa
Cilt ile temas: Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen
etkinliğini iki yıl korur.
glikol 400'le ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır.
FİRMA BEYANI
Göz ile temas: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en
Firma ürünün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde
az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda
etkinliğini garanti eder. Ürünün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda
çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahriş oluşur ve devam ederse tıbbi
uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.
yardım alınız.
Yutulması halinde: Kusturmayın. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.
RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇISI
Ağzı çalkalayınız.
Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.
FSM Mah. Balkan Cad. No: 53 34770 Ümraniye/İstanbul
ANTİDOTU VE TEDAVİSİ
Semptomatik tedavi uygulayınız. Mide yıkanması normal olarak gerekli değildir.
İMALATÇISI
Eğer büyük miktarlarda (ağız dolusundan fazla) yutulmuşsa, aktif karbon ve sodyum
Bayer CropScience SA Avenue E.Herriot Bp 442 Limas
sülfat verilmelidir.
69656 Villefranche Sur Saone Cedex FRANSA
Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir 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.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

