
 
İmal Tarihi:  

Son Kullanma Tarihi: 

Şarj Numarası: 

Ruhsat Tarihi Ve Numarası:  

 
 

 

KULLANILACAĞI BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR 
 

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu 

BUĞDAY Buğday Rastık Hastalığı 

(Ustilago nuda) 
100 ml/100 kg tohum 

 

Buğday Sürme Hastalığı 

(Tilletia foetida,  

Tilletia caries) 

100 ml/100 kg tohum 

 

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA 

HAZIRLANMASI: 

Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma 

püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinası ile 

yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda tohumlar düz 

bir zemin üzerine yayılarak homojen bir kaplama sağlanacak şekilde 

uygulama yapılır. İlaçlanmış tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını 

değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarının 

tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin 

iyice temizlenmesi gerekir. 

 

KALİBRASYON: 

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. 

Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı 

ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya 

az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. 

 
 

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: 

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama 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. 
 

SEEDRON® 
Tohum İlaçlaması İçin Akıcı Konsantre (FS) 

 
 
 

 

                                 

GRUP G1:3     E2:12 
FUNGİSİT  

(Mantar İlacı) 
 

50 g/L Fludioxonil + 10 g/L Tebuconazole 
 

 Önce Etiketi Okuyunuz. 

 Evde Kullanmayınız. 

 Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz. 

 Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Esnasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, 

Sigara Kullanmayınız.  

 Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün Süre İle İnsan Ve Hayvan 

Sokmayınız. 

 İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, 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: Özel bir zehirlenme belirtisi yoktur. 

İLK YARDIM TEDBİRLERİ: 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 suni solunum 

yapın. Doktor çağırın. 

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. 

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ: Bilinen özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi ve 

destekleyici tedavi uygulayın.  
 

 

 
 

 

 

ZEHİRLENME DURUMUNDA; ULUSAL ZEHİR MERKEZİ  

(UZEM)’İN 114 NOLU TELEFONUNU ARAYINIZ. 

 

Net Miktarı:  

Azami Perakende Satış Fiyatı (KDV Dahil):  

 

 

 
 

                                   

 

 

 

 
UYARI KELİMESİ: TEHLİKE 
 

ZARARLILIK İFADELERİ: 

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki 

EUH208 1,2-Benzisothiazolin-3-one içerir. Alerjik 

reaksiyona yol açabilir. 

 

ÖNLEM İFADELERİ:  

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 
P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu 

kullanın. 

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:  

 İlaçlı tohumları gıda veya hayvan yemi olarak 

kullanmayınız.  

 Uygulamadan sonra uygulama aletlerini iyice 

temizleyiniz.  

 Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını usulüne uygun 

imha ediniz. 

 Boşalan ambalajları başka amaçlar için kesinlikle 

kullanmayınız. 

 Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü 

koymayınız.  

 Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız. 

 

İÇİNDEKİLER 
Fludioxonil 

Tebuconazole  



 
ETİKETİN DEVAMIDIR. 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ: 

Uygulama varili (Kaskat) ile uygulama yapılacak ise, 100 kg tohum 

için önerilen 100 ml ürün bir kap içerinde yeteri kadar su ile iyi bir 

şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defada uygulama 

variline ilave edilir, her defasında uygulama varili çevrilerek tohumların 

homojen olarak iyi bir şekilde karışımla kaplanması sağlanır. 

 

Uygulama tertibatı olan selektörlerde ise, ön deneme yapılarak 

tohumun ideal bir şekilde kaplanmasını sağlayacak su miktarı bulunur. 

İdeal su miktarı tohumu iyice kaplayan ancak akmayan su miktarıdır. Bu 

husus sağlandıktan sonra gerekli miktar ürün gerekli miktar su ile iyice 

karıştırılır ve uygulama tertibatı deposuna konularak uygulama yapılır. 

 

Çimlenme kapasitesi düşük, soyulmuş veya çatlamış, ekime uygun 

olmayan tohumluk kullanmayınız. Tohum uygulama ekipmanları çok 

soğuk (0oC altı) sıcaklıklarda problem oluşturabilir. Seedron® 0oC 

üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.  

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: 

SEEDRON® isimli bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup 

G1:3 ve Grup E2:12 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.  Aynı etki 

mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, 

direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini 

geciktirmek için SEEDRON®’un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen 

toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması 

gereken durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 ve 

Grup E2:12 harici) fungisitlerin kullanılmasına özen gösteriniz. 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 

Eğer bir karışım yapılacak ise ayrı bir kapta ön karışım denemesi 

yapılmalıdır. Seedron® organik solvent içeren ürünler ile karıştırılmaz.  

 

 

 

 

 

 

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

SEEDRON® 
Tohum İlaçlaması İçin Akıcı Konsantre (FS) 

 
 
 

 

                                 

GRUP G1:3     E2:12 
FUNGİSİT  

(Mantar İlacı) 
 

50 g/L Fludioxonil + 10 g/L Tebuconazole 

 

 

DEPOLAMA DURUMU: 

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında 

açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma 

ürününün kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü 

(tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.  

 

FİRMA BEYANI:  

Bitki koruma ürününün 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 kaldırmak mümkün değildir. Ürünün 

spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ürünü teslim sırasında 

firma garantisi altındadır. 

 

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM YERİ:  

ADAMA Makhteshim Ltd. 

PO Box 60, Beer Sheva  

8410001/İSRAİL 

 

RUHSAT SAHİBİ FİRMA: 

ADAMA TURKEY Tarım Sanayi ve Ticaret  

Limited Şirketi 

Çınarlı Mahallesi İslam Kerimov Caddesi  

No:1 Martı Tower 

Kat:7 D:703/704 Konak/İzmir 

Tel: 0232 462 61 40  
 

 

 

 

 


