
 
İmal tarihi :  
Son kullanma tarihi: 
Şarj no : 
Ruhsat tarih/no : 07.01.2014 / 9422 
 
KULLANILACAĞI BİTKİLER VE ZARARLI ORGANİZMALAR 

Bitki adı 
Zararlı organizma 

adı 
Uygulama 

dozu 

Son 
uygulama 
ile hasat 

arasındaki 
süre 

Elma 
Elma karalekesi 
(Venturia inaequalis) 

80 ml/100 L su 21 gün 

Şeftali 
Şeftali küllemesi 
(Sphaerotheca pannosa 
var. persicae) 

100 ml/100 L 
su 

7 gün 

Armut 
Armut karalekesi 
(Venturia pirina) 

80 ml/100 L su 21 gün 

Kayısı 

Sert çekirdekli 
meyvelerde çiçek 
monilyası 
(Monilinia laxa) 

100 ml/100 L 
su 

21 gün 

Kiraz 

Sert çekirdekli 
meyvelerde çiçek 
monilyası 
(Monilinia laxa) 

100 ml/100 L 
su 

28 gün 

Ayva 
Monilya 
(Sclerotinia linhartiana) 

100 ml/100 L 
su 

21 gün 

Fındık 
Fındık külleme 
(Erysiphe sp.) 

100 ml/100 L 
su 

28 gün 

Buğday 

Kahverengi pas 
(Puccinia recontida 
tritici) 

80 ml /da 42 gün 

Septorya yaprak lekesi 
(Septoria tritici) 

80 ml /da 42 gün 

Buğday küllemesi 
(Erysiphe graminis) 

100 ml /da 42 gün 

Kök ve kök boğazı 
çürüklüğü 
(Fusarium spp.) 

100 ml/da 42 gün 

Domates 
(sera) 

Patlıcangillerde külleme 
(Leveillula taurica) 

80 ml/100 L su 3 gün 

Biber 
(sera) 

Patlıcangillerde külleme 
(Leveillula taurica) 

80 ml/100 L su 3 gün 

 
 
 
 
 
 

 

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 

EMBRELIA 140 SC 
 

Süspansiyon Konsantre (SC) 
 

Grubu C2 : 7 G1 : 3 Fungisit (Mantar ilacı) 

 
100 g/l Isopyrazam + 40 g/l Difenoconazole 

 

• 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. 

 
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 
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 ya da etiketini 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. 
Deri teması durumunda: Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkarın. 
Temas eden yerleri bol su ile yıkayın. Deri tahriş olmuşsa doktora 
başvurun.   
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: 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 DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114 

 
Net miktarı: ....... L  
Azami parekende satış fiyatı: 
 

İÇİNDEKİLER 
Isopyrazam 
Difenoconazole 
 

ZARARLILIK İŞARETLERİ 

   
 
Uyarı Kelimesi: TEHLİKE 
 

ZARARLILIK İFADELERİ 
H302+H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır. 

H315 Cilt tahrişine yol açar 
H318 Ciddi göz hasarına yol açar 
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. 
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki. 
 

ÖNLEM İFADELERİ 
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın 
P261Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini 
solumaktan kaçının 
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz 
koruyucu kullanın 
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile 
birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı veya yapması 
kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. 
P501 Kabı uygun bir şekilde bertaraf edin. 
EUH208: Isopyrazam ve long chain fatty alcohol, 
ethoxylated, butyl-endcapped ihtiva eder, alerjik 
reaksiyona neden olabilir. 
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri 
önlemek için kullanma talimatlarına uyun. 
 

AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET  
TEDBİRLERİNİ OKUYUNUZ 

 
KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 bitki 
koruma ürününü aynı gün içinde kullanılmalıdır. 
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. 
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. 
 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ: 
Elma Karalekesi: 1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası 
bulunan yerlerde 3-5 gün önce); 2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu 
döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde); 3. Uygulama: Çiçek taç 
yaprakları %70-80 döküldüğünde; 4.ve diğer uygulamalar: İklim koşullarının 
hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma 
ürünlerinin etki süreleri dikkate alınarak 10-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.  
Erken uyarı istasyonlarının bulunduğu alanlarda yerel duyurulara 
uyulmalıdır. Bir sezonda EMBRELIA 140 SC ile 3’ den fazla uygulama 
yapılmamalıdır. 
 

Şeftali Küllemesi: 1.Uygulama: Önceki yıllardaki hastalığın yoğunluğuna 
göre belirlenmelidir. Hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür 
görülmez uygulamaya başlanmalıdır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş 
ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde, ağaçlardaki hastalıklı sürgün 
oranı %3‘ü buluyorsa belirtiler görülmeden önce (yani önceki yıllarda 
hastalığın görüldüğü tarihten en az 5-8 gün önce veya sürgünler 20 cm 
olunca) ilk uygulama yapılmalıdır. 2. ve diğer uygulamalar bitkinin gelişmesi 
ve uygulanan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10-14 gün 
aralıklarla yapılır. Embrelia 140 SC ile bir sezonda 2’den fazla uygulama 
yapılmamalıdır. 
 

Armut Karalekesi:1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası 
bulunan yerlerde 3-5 gün önce); 2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde; 3. 
Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde; 4.ve diğer 
uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 
10-14 gün aralıklarla tekrarlanır (Gerektiğinde 6 uygulamaya kadar 
yapılabilir). 
 

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Kayısı, Kiraz): 1.Uygulama: 
Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekteyken), 2.Uygulama: Tam 
çiçeklenme dönemindeyken (%90-100 çiçekte) yapılır. 
 

Ayva Monilyası: Uygulamalar yapılmadan önce bir yıl öncesinden ağaç 
üzerinde asılı kalan mumya meyveler toplanmalıdır. 1.Uygulama: Çiçeklerin 
%5‘i açtığında, 2.Uygulama: Çiçeklerin %50‘si açtığında, 3.Uygulama: Tam 
çiçeklenme devresinde (çiçeklerin %90-100‘ü açtığında) yapılmalıdır. 
 

Domates (Sera) Patlıcangillerde külleme: Uygulamalar çevrede ve serada 
ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının 
seyrine göre 10 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Uygulamalar bitkilerin her 
tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda 
yapılmalıdır 

 

 

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 

 

EMBRELIA 140 SC 
 

Süspansiyon Konsantre (SC) 
 

Grubu C2 : 7 G1 : 3 Fungisit (Mantar ilacı) 

 
100 g/l Isopyrazam + 40 g/l Difenoconazole 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK 
HUSUSLAR: 

• Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına 
bulaştırmayınız. 

• Yeni ilaçlanan sahada hayvan otlatılmamalı, buradan 
yem ve gıda maddesi toplanmamalıdır. 

• Evcil hayvanları ilaçlanacak sahadan uzak tutunuz. 
Yem ve gıda maddelerini ilaçla kirletmeyiniz.  

• 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 VE ÜRETİM TESİSİ:  
Adama Makhteshim Ltd. 
P.O.Box 60, Industrial Zone Beer Sheva 8410001 İsrail 
 
RUHSAT SAHİBİ FİRMA: 
ADAMA Turkey Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Çınarlı Mahallesi, Şehit Polis Fethi Sekin Cad. 
No:3/0806 Konak/İZMİR 
Tel: 0232 462 61 40 



 

Biber (Sera) Patlıcangillerde külleme: Uygulamalar çevrede ve serada ilk 
hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının 
seyrine göre 10 gün ara ile uygulama tekrarlanır. En fazla 2 uygulama 
yapılması tavsiye edilir. Uygulamalar bitkilerin her tarafını kaplayacak 
şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır 
 

Buğdayda Kahverengi Pas: Hastalık belirtileri (püstüller) görüldüğünde 
uygulamalara başlanılmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam ilaçlaması 
yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama 
yapılmalıdır. Koşullar hastalığın seyri için uygun seyrederse ürünün etki 
süresi de dikkate alınarak ikinci uygulama yapılabilir. Hasada bir ay kala bitki 
olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı uygulama yapılmamalıdır. 
 

Buğdayda Septorya Yaprak Lekesi: İklim koşulları hastalığın gelişmesine 
uygun gidiyorsa ve epidemik bir durum olasılığı varsa yeşil aksam ilaçlaması 
uygulanır. İlaçlama için en iyi zaman bayrak yaprağın tamamen açıldığı kın 
döneminin sonu veya başak çıkışı öncesidir. Erken dönemde bitkinin üst 
kısımlarına doğru tırmanan bir enfeksiyon için bayrak yaprağının çıkması 
beklenmemelidir. Aynı şekilde, tarla bulaşıksa ve başaklanma döneminde 
yağışlı havalar devam ediyorsa ekonomik zarar söz konusu olabileceğinden 
ilaçlamaya gerek duyulabilir. İlaçlamanın tekrarlanması gerektiği 
durumlarda, bitki koruma ürünlerinin etiketinde belirtilen etki süreleri dikkate 
alınmalıdır. 
 

Buğday Küllemesi: Hastalığın belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. 
Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, 
hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların 
özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla 
yeşil aksam ilaçlamasına başlanılmalıdır. İlaçlamalar önerilen dozlarda 
yaprakların alt ve üst yüzeylerinin kaplanmasını sağlayacak şekilde 
uygulanmalıdır. 
 

Buğdayda kök ve kök boğazı çürüklüğü: Hastalık belirtileri ilk defa 
görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme dönemi ile 
bayrak dönemi arasında yapılmalıdır. 
 

Fındıkta Külleme: Erysiphe sp.’nin neden olduğu Külleme hastalığı 
bahçede ilk defa çıkıyorsa, belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanır. 
Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise meyve (çotanak) bağlama 
döneminde uygulamaya başlanır. İklim koşulları dikkate alınarak ikinci ve 
diğer uygulamalara 14 gün ara ile hasada kadar devam edilir. Son uygulama 
ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir. 
 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: 
EMBRELIA 140 SC, isimli Bitki Koruma Ürünü, etki mekanizmasına göre 
Grup C2:7 ve G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki 
mekanizmalarına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları 
direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek 
için, EMBRELIA 140 SC’nin aynı üretim sezonu içinde önerilen toplam 
uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği 
durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2:7 ve G1:3 harici) 
Bitki Koruma Ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 
 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 
Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir 
karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir. 
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