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KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİcARET ANoNİM ŞİRKETİ
Deniz Mahallesi PetrolOfisi Caddesi No: 43 DERİNcE / KOCAELİ

Finnanız adına ruhsatlı bulunan MAGMA TiL 500 EC (500 g/l lmazalil) isimli bitki
koruma üıiinüııüıı etiketi, 28.10.2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bitki
Koruma Üıiinlerinin Sınıflandınlması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hükümlerine göre Genel Müdürlüğümüzce
onaylanmıştır. Onaylı etiket örneği yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

t e-imzalıdır

Dr. Yunus BAYRAM
Bakana.

Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek:
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2 -
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Imal Tarihi
Son kullanma tarihi
Şa~ No: (Damga ile)
Ruhsat tarih ve no'su : 23.09.2009 & 7201

KULLANILACAGI BITKi VE ZARARlı ORGANiZMALAR

SON UYGULAMA

BITKi ADI
ZARARlı ORGANZIMA UYGULAMA ILE HASAT

ADI DOZU ARASINDAKı
SÜRE

DOMATES Sebzelerde Kurşuni Küf 30 ml/1 00 i su 3 gün(Botrytis cinerea)

DOMATES Erken Yaprak Yanıklığı
30 ml/100 i su 3 gün(Alternaria solani)

PATLICAN Sebzelerde Kurşuni Küf

(SERA) (Botrytis cinerea) 30 ml/100 i su 3 gün

BiBER Sebzelerde Kurşuni Küf

(SERA) (Botrytis cinerea) 30 ml/100 i su 3 gün

HIYAR Sebzelerde Kurşuni Küf

(SERA) (Botrytis cinereB) 30 ml/100 i su 3 gün

-- -- A ___ •• _ _ __ __ __ __ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ ..

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile
karıştırılmalıdır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.
Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım su depoya ilave edilir.
Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya
kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde
kullanınız.

KALIBRASYON:
Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır.
Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım
miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya rüzgarlı
hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKINASıNıN TEMiZllGI:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu
güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve
püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama
işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su
kaynaklarına boşaltmayınız.
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KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TIC. A.Ş.

MAGMATiı ® 500 EC
Emülsiyon Konsantre (EC)

Fungisit (Mantar llacı]
mazalil

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bır şey yemeyiniz,
Içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bıtkı koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün Insan ve hayvan
sokmayınız.
insan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına
uyunuz.

TAVSIYE EDILEN ÜRÜNLERIN DıŞıNDA KULLANILMASI KESINLIKLE
YASAKTıR.

Kullanılan bıtkı koruma ürünü bO, ambalajının dörtte birine kadar temiz
su koyarak Iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına
boşaltınız. Bu Işlemi üç kez tekrarlayınız.
ZEHIRLENME BELIRTILERI:
Burun, boOaz,deri ve gözlerde tahriş, baş aQrısl.baş dönmesi, mide bulantısı,
halsizlik bulanık görme.
ILK YARDIM ÖNLEMLERI:
Genel bılgı RahatsızlıQın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik
Bilgi Formunu saQllkpersoneline gösterin.
Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceQi bir
pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı
bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.
Yutma AQzı suyla iyice çalkalayın. Birkaç bardak su veya süt içirin. Kusma tehlikeli
olabileceQinden dolayı, kazazede kendini rahatsız hissederse kusmayı durdurun.
Bilinci kapalı olan kişiye asla aQızdan bir şey vermeyin. Bilinci yerinde olmayan
kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatınn ve solunumun
gerçekleşebilmesini saQlayın.Kazazedeyi gözlem altında tutun. Tıbbi yardım alın.
cılt teması Su ile yıkayın.
Göz teması Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa
çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve
tıbbi yardım alın.
ANTIDOTU ve TEDAVISI:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

UZEM (ULUSAL ZEHIR DANIŞMA MERKEZlI TEL: 114

Net Miktarı (kg veya L) :
Azami perakende satış fiyatı:

içiNDEKILER: lmazalil, Cyclohexanone

ZARARlıLIK iŞARETLERi:

UYARı KELIMESI: TEHLIKE

ZARARlıLIK IFADELERI
H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM IFADELERI
P210 ısıdan! kıvılcımdan! alevden! sıcak yüzeylerden
uzak tutun. - Sigara içilmez.
P280 Koruyucu eldivenl koruyucu kıyafet( göz
koruyucul yüz koruyucu kullanın.
P303+P361+P353 DERI (veya saç) ILE TEMAS
HALINDE ISE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi
hemen kaldırın! çıkartın. Cildinizi su! duş ile
durulayın.
P304+P340 SOLUNDUGUNDA: Zarar gören kişiyi
temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde
nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P305+P351+P338 GÖZ ILE TEMASı HALINDE: SU
ile birkaç dakika dikkatlice durulayın.
Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.
Durulamaya devam edin.
P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için
köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su sisi
kullanın.
P403+P235 Iyi havalandırılmış bir alanda depolayın.
Soğuk tutun.
P501 Içeriği! kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf
edin.
EUH401 Insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri
önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.
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BiTKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLi:
Sebzelerde kurşuni küf (Domates, Patlıcan, Biber, Hıyar):
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. Iklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın
seyrine ve iklim koşullarına göre 15 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

DiRENÇ ILE ILGILI BILGI:
MAGMATIL 500 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 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 MAGMATIL 500 EC 'nin aynı üretim sezonu
içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması
gerektiği durumlarda ise (Grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına
özen gösteriniz.

KARıŞABILIRLIK DURUMU:
Captan etkili maddeleri içeren ürünler ile karışabilir. Karışım iyi hazırlanmalı ve
bekletilmeden uygulanmalıdır. Tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi
yapılmalıdır. Resmi tavsiyelere titizlikle riayet edilmelidir.
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KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TIC. A.Ş.

MAGMATiı ® 500 EC
Emülsiyon Konsantre (EC)
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KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DIKKAT
EDILECEK HUSUSLAR:

• Balıklara zehirlidir. Su kaynaklarına
bulaştırmayınız.

• Ürünlü mahlulün hedef dışına
sürüklenmesini önlemek ıçın rüzgarlı
havada uygulama yapmayınız.

• Son uygulama ile hasat arasında geçmesi
gereken bekleme süresine riayet ediniz.

• Boş ürün kaplarını herhangi bir gaye için
kullanmayınız, usulüne uygun imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında
açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma
ürününün fiiksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde
hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik
olmaz.

FIRMA BEYANı:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar
ürünlerinin kalitesini garanti ederler. ımalatçılar
ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya
tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki
olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHIBI ve IMALATÇı FIRMA:
KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TIC. A.ş.
Deniz Mah. PetrolOfisi Cad. No:43,
41900-Derince/KOCAELI
Tel: (0262)23922 70 (2 hat)
Fax:(0262)229 33 24

®= KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TIC AŞ. 'nin
tescilli markasıdır.
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