
 

 

İmal tarihi :  

Son kullanma tarihi: 

Şarj no : 

Ruhsat tarih/no : 04.03.2016 / 10560  

 

KULLANILACAĞI BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR 

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama 

Dozu 

Son 

Uygulama ile 

Hasat 

Arasındaki 

Süre 

Domates 

(Sera) 

Patlıcangillerde külleme 

Leveillula taurica) 

100 ml/ 

100 l su 

1 gün 

Hıyar 

(Sera) 

Kabakgillerde külleme  

(Erysiphe cichoracearum) 

Sphaerotheca fuliginea) 

100 ml/ 

100 l su 

 

3 gün 

Biber 

(Sera) 

Patlıcangillerde külleme 

Leveillula taurica) 

100 ml/ 

100 l su 

1 gün 

Karpuz 

(Tarla) 

Kabakgillerde külleme 

(Erysiphe cichoracearum 

Sphaerotheca fuliginea) 

100 ml/da 7 gün 

 
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :  
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü  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 iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde 
rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI 
KESİNLİKLE YASAKTIR.  
Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ ‘üne kadar temiz su 
koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına 
boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız. 
 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : 

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. 

 

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ: 

Genel Tavsiyeler : Adama Turkey acil durum numarasını, zehir 
danışma merkezini ya da doktoru ararken ya da tıbbi müdahale 
alacağınız zaman ürün ambalajını, etiketini ya da  ürün Güvenlik 
Bilgi Formu’ nu yanınızda bulundurun. 
Soluma durumunda : Hastayı açık havaya çıkarın. Hastayı rahat ve 
sıcak bir yerde tutun. Soluma düzensiz veya durmuşsa suni 
solunum yaptırın.Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine 
ulaşın. 
  

Net  miktarı:  ....    L      

Azami Perakende Satış Fiyatı   : 

 

İÇİNDEKİLER 

Isopyrazam 

 

ZARARLILIK İŞARETLERİ  

 
Uyarı Kelimesi : DIKKAT 

 

ZARARLIK  İFADELERİ 

H227 Alevlenir sıvı 

H302 Yutulması halinde zararlıdır. 

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. 

H332 Solunması halinde zararlıdır. 

H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var. 

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. 

 

ÖNLEM İFADELERİ 

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın 

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak  

         tutun. - Sigara içilmez. 

P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini 

          solumayın. 

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz  

          koruyucu/yüz koruyucu kullanın. 

P301+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi  

         hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya  

         doktoru/hekimi arayın. 

P391 Döküntüleri toplayın. 

P501 İçeriği/kabı talimatlara uygun bir şekilde bertaraf  

          edin. 

EUH401  İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri 

önlemek için kullanma talimatlarına uyun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. 
REFLECT 125 EC 

Emülsiyon Konsantre (EC) 
 

Grubu C2 Fungisit ( Mantar ilacı) 

 
 125 g / l  Isopyrazam 

 



 

UYGULAMA 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. 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ: 

Domates (Sera), Biber (Sera)- Patlıcangillerde Külleme: Uygulamalar 
çevrede ve serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.  Hastalık ve 
iklim koşullarının seyrine  göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. 
Uygulamalar bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde  ve havanın serin ve sakin 
olduğu zamanlarda yapılmalıdır. Bu ürün ile bir  sezonda 2  uygulamadan fazlası  
önerilmez. 
 

Hıyar (Sera), Karpuz (Tarla)-Kabakgillerde Külleme: İlk hastalık belirtileri 
görüldüğünde uygulamaya başlanır, Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün 
etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam 
edilmelidir.Günlük sıcaklık ortalamasının 270 C ‘ nin üstünde ve orantılı nemin de 
% 50 ‘ nin altında olduğu zamanlarda uygulamalara ara verilmelidir. Bu ürün ile 
bir  sezonda 2  uygulamadan fazlası  önerilmez. 
 
 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: 

Reflect 125 EC isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre  Grup C2 

olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmalarına sahip bitki 

koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini  teşvik etmektedir. 

Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, Reflect 125 EC ‘ nin aynı üretim 

sezonu içinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın 

tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip ( Grup 

C2 harici )  bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.   

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım testi yapılması 

tavsiye edilir. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deri teması durumunda : Derhal bitki koruma ürününün bulaştığı 
giysileri çıkarın. Temas eden yerleri bol su ile yıkayın. Deri tahriş 
olmuşsa doktora başvurun. Ürünün bulaştığı giysileri tekrar 
kullanmadan önce yıkayın. 
Göze teması durumunda : Derhal gözleri, göz kapakları altını  bol 
su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lenslerinizi  
çıkarın. Gerekiyorsa derhal tıbbi yardım alın. 
Yutulması durumunda : Yutulması durumunda derhal tıbbi 
yardım alın ve ürünün ambalajını ya da etiketini doktora gösterin.   
Hastayı kusturmaya ZORLAMAYIN. 
 

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ : 

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. 

 

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ  (UZEM) Tel: 114 

 

 

 

 

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET TEDBİRLERİNİ 

OKUYUNUZ 

 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK 

HUSUSLAR: 

*Balıklara zehirlidir. Su kaynaklarını bulaştırmaktan 

sakınınız.    

*Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, 

usulüne uygun olarak imha ediniz. 

*Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız. 
 

DEPOLAMA DURUMU: 
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında 
açılmadan depolandığında 3 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. 
ÜRETİCİ FİRMA: 

Syngenta Crop Protection AG 

Schwarzwaldellee 215, CH-4058 Basle , İsviçre 

 

ÜRETİM YERİ:  

Schirm GmbH 

Geschwister-Scholl Str.127 

D-39218 Schöenebeck ,  Almanya 

 

RUHSAT SAHİBİ FİRMA: 

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret  

Limited Şirketi Çınarlı Mahallesi 

Şehit Polis Fethi Sekin Cad. 

No:3/0806 Konak/İZMİR 

Tel: 0232 462 61 40  

 

 

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. 
REFLECT 125 EC 

Emülsiyon Konsantre (EC) 
 

Grubu C2 Fungisit ( Mantar ilacı) 

 
 125 g / l  Isopyrazam 

 

 


