İÇİNDEKİLER:

Ruhsat tarih ve no.: 09.11.2015 / 10385
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki adı
Zararlı organizma adı Uygulama Son
dozu
uygulama
ile hasat
arasındaki
süre
Şekerpancarı
Yaprak leke hastalığı
50 ml/da
28 gün
(Cercospora beticola)
Özellikleri : Amistar Gold, hem kontak hem de sistemik etkili bir fungisittir.
İçerdiği iki farklı aktif maddenin farklı etkileri sayesinde geniş spektrumlu bir
koruma sağlar.
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 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.
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.

Azoxystrobin
Difenoconazole
Cetyl/stearyl-alcohol ethoxilated

ZARARLILIK İŞARETLERİ
Süspansiyon Konsantre (SC)
Grubu
125 g/l

C3:11

G1:3

Fungisit ( Mantar ilacı)

Azoxystrobin + 125 g/l

Difenoconazole

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 TEDBİRLERİ:
Zehirlenme halinde aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız.
Doktor çağırınız veya hastayı ilaç ambalajı veya etiketi ile birlikte
doktora götürünüz.
Solunmuşsa, hastayı temiz havaya çıkarın, sakin tutun. Solunum
durmuşsa veya düzensizse suni solunum yaptırın.
Yutulmuşsa hastayı kusturmayın, derhal doktor çağırın veya ilaç
ambalaj ve etiketi ile birlikte derhal doktora götürün.
Göze gelmişse, gözü açık tutarak akan suyla en az 15 dakika süre
ile gözleri yıkayınız, derhal doktora başvurunuz.
Cilde bulaşmışsa bulaşık elbiseleri çıkarın, temas eden kısımları
bol su ve sabuınla iyice yıkayınız. Tahrişin devam etmesi halinde
doktora başvurun.

Uyarı Kelimesi : DİKKAT
ZARARLILIK İFADELERİ
H302+H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini
solumaktan kaçının
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz
koruyucu kullanın
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya
doktoru/hekimi arayın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 Kabı uygun bir şekilde bertaraf edin
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri
önlemek için kullanma talimatlarına uyun
EUH 208 1,2-benzisothiazol-3-one ihtiva eder. Alerjik
reaksiyon oluşturabilir.
AMBALAJI AÇMADAN ÖNCE EMNİYET TEDBİRLERİNİ
OKUYUNUZ
KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ :
Şekerpancarı –Yaprak leke hastalığı: Şeker pancarı erişkin yapraklarının
% 5 ‘inde birer Cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilaçlamaya
başlanmalıdır. Hastalığın seyrine bağlı olarak hasata 30 gün kalana dek
10-14 günlük aralıklarla uygulamaya devam edilmelidir.
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
Amistar Gold isimli Bitki Koruma Ürünü, etki mekanizmasına göre Grup
C3:11 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, Amistar Gold’un aynı üretim sezonu içerisinde önerilem toplam
uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği
durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3:11 ve G1:3 harici
) Bitki Koruma Ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU
Amistar Gold, bilinen birçok insektisit, fungisit, akarisit ve yaprak
gübresiyle karışabilir. Bununla beraber, endişe edilirse bir ön karışım
denemesi önerilir. Karışım ilaçlamalarda önce tanktaki suya Amistar Gold
konmalı, karıştırmaya devam ederk diğer ilaç veya gübre ilave edilmeidir.

Süspansiyon Konsantre (SC)
Grubu
125 g/l

C3:11

G1:3

Fungisit ( Mantar ilacı)

Azoxystrobin + 125 g/l

Difenoconazole

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ
Belirli bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.
ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM ) Tel: 114

KULLANILIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR:
*Balıklara zehirlidir.
*İlaç artıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalaklarına
bulaştırmayınız.
*Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
*Boş ilaç ambalajlarını hiçbir gaye için kullanmayınız, usulüne
uygun olarak imha ediniz.
*Yeni ilaçlanmış sahada hayvan otlatmayınız.
*Arılara zehirlidir , çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
DEPOLAMA DURUMU:
Normal ( serin ve kuru ) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan
depolandığında 3 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özelliklerinde hoşgörü ( tolerans ) sınırları dışında bir değişiklik
olmaz.
FİRMA BEYANI:
Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana
gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ilacın uygun olmayan
şartlarda muhafazası veya kullanılmasından doğabilecek zarar
konusunda sorumluluk kabul etmez.
ÜRETİCİ FİRMA:
Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215
CH-4058 Basel
İsviçre
ÜRETİM YERİ:
Syngenta Ltd. Grangemouth Manufacturing Center
Earl’s Road
Grangemouth Stirlingshire
FK3 8XG
İngiltere
RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No. 81
Bayraklı Tower Kat: 17 Dai: 109-115
Bayraklı –İZMİR
Tel. : (0232) 413 00 55
Faks: (0232) 435 18 85

=Syngenta Şirketler Topluluğunun tescilli ticari markasıdır.

