
Net miktarı
Azami perakende satış fıyatl(KDV'Ii)
ImalTarihi
Son kullanma tarihi
Şa~ No: (Damga ile)
Ruhsat tarih ve no'su

KULLANILDIGI BITKI VE HASTALIKLAR
Bıtkı Adı Hastalık Adı Kullanma Dozu Son Ilaçlama Ile

hasat arasındaki
sOre(GOn)

Elma Karaleke 40 ml/l00 L su 28 gün
Nenturia inaeaua/is J

Armut Karaleke 40 ml/l00 L su 28 gün
(Venturia pirina )

KORANIL 500 SC elma karalekesi ve armut karalekesi hastalığına karşı
kullanılan sistemik bir fungisiltir.KORANIL 500 SC koruyucu ilaçlamalar
olarak kullanılmalıdır.

ETKI ŞEKLI : KORANIL 500 SC ,methionine biosentezini etkileyerek
hastalığı kontrol eder.(Ergosterol biosentezine müdahele etmez.)Hastalık
amili mantarların özellikle bitkiye nüfus etmeleri esnasında ve bitki
dokularında misellerinin gelişmeleri safhalarında müdahelede bulunur.
KORANIL 500 SC yapraklarından iyi ve hızlı bir şekilde bitki bünyesine
alınır. Ilaç bitkide hem aşağıdan yukarı doğru ve hemde yaprakların bir
yüzünden diğer yüzüne taşınır.Yukarıdan aşağıya doğru taşınma durumu
(basipetal) görülmemiştir.

ILACıN UYGULAMA ŞEKLI : Ilaçlama meyvede tazyikli pulverizatörler ile
ağaçların her tarafını ilaçları mahlül ile temas edecek şekilde yapılmalı,
ancak ilacın yapraklardan yıkanarak uzaklaşmasına izin verilmemelidir.
KALIBRASYON:
Ilaçlamadan önce ilaçlama aletinin tüm memelerinin çalıştığı ve birim
zamanda aynı miktarda sıvı püskürtüp püskürtmediği memelerin altına
konulacak bir kapta birim zamanda biriken suyun her meme için aynı olup
olmadığı kontrol edilir ve aynı olması sağlanır.llaçlama aletinin tankı ilaçsız su
ile doldurulur. Ilaçlama yapar gibi belli bir hızla gidilerek belli bir alandaki
bitkiler ıslatrhr.Harcanan su miktarı belirlenerek ağaç başına harcanacak su
miktarı belirlenir.
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KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE Tic.A.Ş.

KORANiL ®500 SC
FUNGISIT (MANTAR ILACI)
SUSPANSIYON KONSANTRE(SC)
ETKILI MADDE: litrede 500 gram Cyprodinil içerir.
[4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine)

NCE ET KET OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYıNIZ. ÇOCUK-LARDAN, GIDA VE HAYVAN
YEMLERINDEN UZAK TUTUNUZ.
BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE / VEYAZERRELERINI
SOLUMAYINIZ. MASKE, KORUYUCU ELBIsE, ElDlvEN,
GÖZLÜK KULLANıNıZ.
BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SıRASıNDA Hiç
BIR ŞEY YEMEYINIZ, IÇMEYINIZ,SIGARA KULLANMAYıNIZ.
DERI VE GÖZ ILE TEMASıNDAN KAÇıNıNIZ.
BITKI KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMıŞ SAHAYA 1 GÜN INSAN
VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
INSAN VE ÇEVRE SAGLIGI ÜZERINE RISKLERI ÖNLEMEK IçiN

KULLANIM TALIMATINA UYUNUZ.
TAVSIYE EDilEN ÜRÜNLERIN DıŞıNDA KUllANilMASI
KESINliKLE YASAKTıR.
KULLANILAN BITKI KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ
DÖRTTE BIRINE KADAR TEMIZ SU KOYARAK IYICE
ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU ILAÇLAMA TANKINA
BOŞALTıNIZ. BU IŞLEMI Üç KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHIRLENME BELIRTILERI :Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.
EMNIYET ILE ILGILI HUSUSLAR:
hacı cil!, göz ve giyeceklerinizle temas ettirmeyin.Şayet rahatsızlık
hissedilirse derhal işi bırakınız ve ilkyardım tedbirlerini alınız.lş
tulumu, şapka, sağla ayakkabı,siperlik , gözlük ve eldiven gibi iş
giyeceklerini kullanınız. Iş bittikten sonra tüm elbiselerinizi ve
ekipmanlarınızı yıkayınız.llaçlamadan sonra herhangi bir şey
yemeden once el ve yüzünüzü yıkayınız.
ILK YARDIM TEDBIRLERI:
Zehirlenmeden şüpheleniliyorsa eğer derhal işi bırakınız ve doktor
çağırınız.Oeriye teması halinde bol su ile yıkayınız.llaç gözlerinize
gelmiş ise gözlerinizi 10-15 dakika süre ile bol su ile yıkayınız.llaç
solunmuşsa temiz havaya çıkınız.Mide yoluyla alınmış ise doktor
çağrınız veya ilaç ambalajı ve etiketi ile derhal doktora gidiniz.
NOT: Saygın hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyiniz.
Gerektiğinde Ulusal Zehir Danışma merkezinin ücretsiz telefonu
114 'ten arayınız.
ANTIDOTU VE TEDAvı IçiN GEREKLI BILGILER:
Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız.

UZEM (ULUSAL ZEHIR DANIŞMA MERKEZI)TEL: 114
SADECE ZEHIRLENME DURUMUNDA ARAYıNIZ.
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UYGULAYıCı VE ÇEVRE ILE ILGILI RISK IBARESI VE
AÇıKLAMASı:
R43:Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R50/53: Sucu i organizmalar için çok toksik, sucul ortamda
uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
GÜVENLIK IBARESI VE AÇıKLAMASı
S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
S29/56: Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını
tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.
S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu
gözlük/maske kullanın.
S45: Kaza durumunda yada kendinizi iyi hissetmezseniz, acil
olarak tıbbi yardım alın.
S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya
etiketi gösterin.
S60: Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf
edin/eltirin.
S61 :Çevreye salıverilmesinden kaçının.Özel kullanım
talimatınal Güvenlik Bilgi formuna başvurun.



ILACıN UYGULAMAYA HAZıRLANMASı:
Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta
bir miktar su ile karıştırılır 'ılaçlama aletinin deposunu yarıya kadar su ile
doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilaçlı eriyiği içine dökünüz
ve üzerini kalan gerekli su ile tamamlayınız. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde
kullanınız. Ilaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırmaya devam ediniz.
ILAÇLAMA ZAMANI:
Elmada karaleke:
1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığı zaman(patlamaya yakın dönemde) ;
2.ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde(çiçekler kısa sapları ile ayrı
ayrı görüldüğünde) yapılmalıdır.
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde yapılır.
4. ve di(ıer ilaçlamalar: yağışlar ve ilacın etki süresi (12-14 gün) dikkate
alınarak yapılmalıdır.
Armutta Karaleke:
1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığı zaman(patlamaya yakın dönemde) ;
2.ilaçlama: Beyaz çiçek tomurcuğu döneminde (beyaz rozet döneminde),
3.ilaçlama : Çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde yapılır.
4.ve diğer ilaçlamalar: yağışlar ve ilacın etki süresi (12-14 gün) dikkate
alınarak yapılmıştır.
Preparat; "kalıntı oluşmasının" ve "duyarlılık azalışının kontrolü"
amacıyla bir üretim sezonunda üst üste olmamak koşuluyla Elma
karalekesi ve Armut karalekesi hastalılan için yukarıda belirtilen
mücadele programlarında 2 uygulamadan daha fazla kullanılmamalıdır.

Bitki Tahammülü:Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığı zaman tavsiye edldi(ıi
kültür bitkileri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.Tereddüt halinde
hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

2 4 A~los 2015
~ J GIDA TARIM ve HAYVANQU}( IAKANLIGIr\.:' 29A ve KONTROLGENEL ~DÜRLÜGÜ\'\/fh KABUL EDILMIŞTIR.

KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE Tıc.A.Ş.

KORANiL ®SOO SC
FUNGISIT (MANTAR ILACI)
SUSPANSIYON KONSANTRE(SC)
ETKILI MADDE: Litrede 500 gram Cyprodinil içerir.
[4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine)

i GRUBU i 01,9 i FUNGISIT (Mantar Iıacı)

DIRENÇ ILE ILGILI BILGI:
KORANIL 500 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına
göre Grup 01,9 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki
mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan
uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle,
direnç gelişimini geciktirmek için KORANIL 500 SC'nin aynı
üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını
aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerekti(ıi durumlarda
ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 01,9) harici bitki
koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARıŞABILIRLIK DURUMU:
Genellikle yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyve
a(ıaçlarında kullanılan di(ıer fungisitler ile karışım halinde
kullarnlabüir.Şüphe halinde uygulamadan önce küçük bir
karışabilirlik testi yapılabilir.Eğer KORANIL 500 SC başka
ilaçlar ile depo karışımı olarak kullanılacak ise suya ilaçları
aşağıdaki sıraya göre koyunuz.
• Önce KORANIL 500 SC sonra karışıma giren diğer ilaçlar

konur.
• Eğer karışım halinde kullanılacak ilaçlar arasında "suda

eriyebilir ambalaj " da bulunanlar var ise önce bunlar,
sonra KORANIL 500 SC konulur.

", .
'~;':~~"

KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DIKKAT EDILECEK
HUSUSLAR:
• Suda yaşayan canlılara zehirlidir.Her türlü su kaynaklarını

ilaç atıklarının imhası sırasında kirletmeyiniz.
• Ilaçlı mahlülün tamamını tarlaya püskürtünüz,
• Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız
• Bekleme süresine uyunuz.
• Boş ilaç ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız.

Usulüne uygun bir şekilde imha ediniz.
• Yeni ilaçlanmış sahada hayvan otlatmayınız.

Buralardan gıda maddesi ve yem alınmamalı,tüm
evcil hayvanlar uzak tutulmalıdır.Gıda ve yem
maddeleri ilaçla kirletilmemelidir.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre
ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü
(tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olrnaz.D'C'nin altında
ve + 35 °C'nin üzerinde depolamayınız.
FIRMA BEYANı:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının
kalitesini garanti ederler. ımalatçılar ilaçlarının hatalı
depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki
eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul
etmezler.
FIRMA ADI VE ADRESI:
RUHSAT SAHIBI VE IMALATÇıSı:
KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TIC. A.Ş.
Deniz Mah. PetrolOfisi Cad. No : 43
Derince-41900 i KOCAELI
Tel: (O 262) 239 22 70 (2 hat)
Fax: (O 262) 229 33 24
®= KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TIC AŞ. 'nin tescilli
markasıdır


