
İMAL TARİHİ: 

SON KULLANMA TARİHİ: 

ŞARJ NUMARASI: 

RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI: 15/04/1996 ve 2927 

 
 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR 

Bitki Adı Zararlı 

Organizma 

Adı 

Uygulama 

Dozu  

Son 

İlaçlama 

İle Hasat 

Arasındaki 

Süre 

Domates  Sebzelerde 

Kurşuni Küf 

(Botrytis 

cinerea) 
 

Erken Yaprak 

Yanıklığı 

(Alternaria 

solani) 

30 ml /100 

L su 
 

 

 

30 ml /100 

L su 
 

3 gün 

 

 

 

3 gün 

 

 

Turunçgiller Mavi Küf 

Çürüklüğü 

(Penicillium 

italicum) 

400 ml/100 

L su 

3 gün 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA 

HAZIRLANMASI:  

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü ayrı bir 

kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu 

yarıya kadar suyla doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır 

durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam 

edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya 

kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma 

ürününü aynı gün içinde kullanınız. 

 

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin 

kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama 

sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar 

günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava 

koşullarında yapılmalıdır. 

 

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN 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. 
 
 

 

 

ETİKETİN DEVAMI İKİNCİ SAYFADADIR. 

 

 

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
 

MAGNATE® 50 EC  
Emülsiyon Konsantre (EC) 

            

 

GRUP G1:3 FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
 

 

500 g/l İmazalil 
 

 Önce etiketi okuyunuz. 

 Evde kullanmayınız. 

 Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. 

 Bitki koruma ürünün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara 

kullanmayınız. 

 Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün süre ile insan ve hayvan sokmayınız. 

 İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye 

edilen dozda kullanınız. 
 

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  

KESİNLİKLE YASAKTIR. 
 

Kullanılan bitki koruma ürünün boş ambalajlarının içine dörtte birine kadar temiz su 

koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç 

kez tekrarlayınız. 
     
 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Bazen titreme, baş dönmesi, kaşıntı, deri 

kızarıklığı ve ishale sebep olmaktadır. Yüksek dozlarda iştahsızlık, mide bulantısı ve 

kusma görülmektedir. 

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım 

tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini 

birlikte götürünüz. 

SOLUMA: Temiz havaya çıkarın. Solunum düzensiz veya durmuş ise solunum 

yapın. Bir doktor çağırın. P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz 

havaya çıkarın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun 

YUTMA: Ağzı iyice yıkayın. Bol su için. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, 

doktora başvurun. 

CİLTLE TEMAS: Kirli tüm giysilerinizi ve ayakkabılarınızı çıkarın ve hemen bol 

su ve sabunla yıkayın. Gerekirse bir doktora danışın. 

GÖZLERLE TEMAS: Hemen bol su ile yıkayın. İlk yıkamadan sonra, varsa 

kontak lensleri çıkarın ve en az 15 dakika süreyle yıkamaya devam edin. Yıkarken 

göz kapaklarını açık tutun. Semptomlar devam ederse doktora başvurun. 

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice 

durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam 

edin. 

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ: Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomlara göre 

tedavi uygulayın 
 

 

ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM)’İN 

114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ. 

NET MİKTARI: 

AZAMİ PERAKENDE SATIŞ FİYATI   (KDV DAHİL): 

 

 

 

UYARI KELİMESİ: DİKKAT 

ZARARLILIK İFADELERİ 

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. 

H332 Solunması halinde zararlıdır. 

H351 Kansere yol açma şüphesi var. 

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. 
 

ÖNLEM İFADELERİ 

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. 

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan 

kaçının. 

P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın. 

P304+P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya 

çıkarın 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. 

P501 İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında 

bertaraf edin. 

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, 

kullanma talimatlarına uyun. 

 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK 

HUSUSLAR: 

 Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan 

kaçınınız. 

 Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha ediniz. 

 Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle kullanmayınız. 

 Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız. 

 

İÇİNDEKİLER İmazalil  



 

ETİKETİN DEVAMIDIR. 
 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ: 

Sebzelerde Kurşuni Küf (Domates): Çevrede ilk hastalık 

belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Uygulamalar 15 

gün arayla yapılmalıdır. 

Domates Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse 

tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. 

İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın 

seyrine ve iklim koşullarına göre 15 gün aralıklarla uygulamaya 

devam edilir. 

Turunçgillerde Mavi Küf Hastalığı: Uygulamalar hasattan 

önce veya hasattan sonra yapılmalıdır. Hasattan önce yapılacak 

uygulamalarda son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat 

edilmelidir. Uygulamalarda tüm meyve yüzeyinin kaplanmasına 

dikkat edilmelidir. 

 

 
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: 

MAGNATE 50 EC isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına 

göre (G1:3) olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki 

mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan 

uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle 

direnç gelişimini geciktirmek için MAGNATE 50 EC ’nin aynı 

üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını 

aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gereken durumlarda ise, farklı 

etki mekanizmasına sahip (G1:3 harici) fungisitlerin kullanılmasına 

özen gösteriniz. 

 
KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 

Captan etken maddeli bitki koruma ürünleriyle karışabilir.  

 

 

 

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
 

MAGNATE® 50 EC  
Emülsiyon Konsantre (EC) 

            

 

GRUP G1:3 FUNGİSİT (Mantar İlacı) 
 

 

500 g/L İmazalil 

 

 

 

DEPOLAMA DURUMU: 
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan 
depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz. 
 

FİRMA BEYANI: 

İlacın kullanımı bizim kontrolümüz dışında olduğundan bitki koruma 

ürününün tavsiye dışı, yanlış veya uygun olmayan koşullarda 

kullanımı ya da hatalı depolanması sonucu ortaya çıkabilecek 

zararlardan firma mesuliyet kabul etmez. Kullanıcı gerçek tatbikat 

metodunun seçiminden, bitki koruma ürününün taşınması, 

depolanması, kullanımı ve imhası esnasında muhtemel risklerden 

sorumludur. Kullanımdan doğacak tüm riskleri ortadan kardırmak 

mümkün değildir. İlacın spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ilacı 

teslim sırasında firma garantisi altındadır. 
 

İMALATÇI FİRMA: 
Adama Makhteshim Ltd. 

P.O.Box 60, Beer Sheva 8410001 İsrail 
 

RUHSAT SAHİBİ FİRMA: 

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret  

Limited Şirketi 

Çınarlı Mah. İslam Kerimov Caddesi No:1 Martı Tower 

Kat:7 D:703/704 Konak/İzmir 

Tel: 0232 462 61 40  

 

 

 


