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Son kullanma tarihi:
Şarj no.
Ruhsat tarih ve no. : 07.04.2009 & 6876

KULLANILACAÖI BiTKi VE ZARARlı ORGANiZMALAR

Son

Zararlı
Uygulama Uygulama ile

Bitki Adı Organizma Adı
Dozu Ve Hasat
Dönemi Arasındaki

Süre
ELMA Karaleke

(Venturia 10 ml/100 L su 14 gün
inaequalis)

ARMUT Karaleke 10 mll100 L su 14 gün
(Venturia pirina)
Yaprak leke

ŞEKERPANCARI
hastalığı 30 ml/da 14 gün
(Cereospara
betieola)
Külleme 20 ml/da

ŞEKERPANCARI (Erysiphe betae) 14 gün

BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZıRLANMASı:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile
karıştırılmalıdır. Ilaçlama 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 ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır.
Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım
miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az
rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

iLAÇLAMA MAKiNESiNiN TEMizLiöi:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin
deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra
karıştırıcı yı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını
sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklar D ında yapmayınız. Yıkama
suyunu ve atıkları su kaynaklarına bo ye.. .*
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KORUMA KLOR ALKALi SANAYi VE TicARET A.Ş.

KORBETT® 250 EC
GRUBU

250 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.
insan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım
talimatına uyunuz.
TAVsivE EDiLEN ÜRÜNLERiN DıŞıNDA KULLANILMASI KESiNLiKLE

VASAKTIR.
Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar
temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama
tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHiRLENME BELiRiLERi:
Insanlarda zehirlenme belirtisi görülmemiştir.
iLK YARDIM ÖNLEMLERi:
Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes
alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum
yollarının açık kalmasını sağlayın. Vaka, kravat veya kemer gibi
giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solunum zorluğu çekildiğinde,
uygun eğitimli personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir.
Tıbbi yardım alın. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım
pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini
sağlayın.
Yutma Ağzı suyla iyice çalkalayın. Birkaç bardak su veya süt içirin.
Kusma tehlikeli olabileceğinden dolayı, kazazede kendini rahatsız
hissederse kusmayı durdurun. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan
bir şey vermeyin. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım
pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini
sağlayın. Kazazedeyi gözlem altında tutun. Tıbbi yardım alın.
Cilt teması Su ile yıkayın.
Göz teması Su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa
çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Rahatsızlığın devam etmesi
halinde tıbbi yardım alın
ANTiDOTU VE TEDAVisi:
Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHiR DANIŞAMA MERKEZi (UZEM) TEL: 114

Net (kg/It)
Azami perakende satış fiyatı:

içiNDEKiLER

UYARı KELiMESi DiKKAT

ZARARlıLIK iFADELERi
H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM iFADELERi
P210 Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden
uzak tutun. - Sigara içilmez.
P273 çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/
yüz koruyucu kullanın.
P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/
müdahale alın.
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.



BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKli:
ELMA KARALEKESi:
1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün
önce)
2.Uygulama: Pembe-Beyaz rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı
görüldüğünde)
3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4.Ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun
olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin etki süreleri dikkate alınarak
uygulanmalıdır.

KORUMA KLOR ALKAli SANAYi VE TicARET A.Ş.

KORBETT® 250 EC
Emülsiyon Konsantre (EC)

GRUBU
250 g/L DifenoconazoleARMUT KARALEKESi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sırçası bulunan yerlerde 3-
5 gün önce)

2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. Ve diğer uygulamalar: Iklim koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun

olduğu durumlarda 10 gün ara ile yapılır.

ŞEKERPANCARI YAPRAK LEKESi
Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5'inde cercospora yaprak lekesi
görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

ŞEKERPANCARI KÜLLEME:
Uygulama hastalık belirtileri görülünce başlanır ve 20 gün ara ile ihtiyaca göre
devam edilir.

DiRENÇ iLE iLGiLi BiLGi:
KORBETT 250 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup
3,G1 olarak sınıflandırılmış bir fungisit!ir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki
koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir.
Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için KORBETT 250 EC'nin aynı
üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.
Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına
sahip (Grup 3,G1) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

KARıŞABiLiRLiK DURUMU:
Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce, bir ön karışım testi
yapılmalıdır.
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KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DiKKAT EDiLECEK
HUSUSLAR:

• Balıklara zehirlidir. Her türlü su kaynağına
bulaştırmaktan kaçınınız.

• Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında
kullanmayınız.

• Ürünü orijinal ambalajında ağzı sıkıca kapalı
olarak, serin ve kuru bir yerde yem ve gıda
maddelerinden uzakta çocukların ve
hayvanların erişemeyeceği bir yerde, kilit
altında muhafaza ediniz.

• Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için
kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha
ediniz.

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

FiRMA BEYANı:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar
ürünlerin 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 ÜRETici:
KORUMA KLOR ALKAli SAN VE TIC. A.Ş.
Deniz Mah.Petrol Ofisi Cad. No: 43
Derince-41900 IKOCAELi
Tel: (0262)239 22 70 (2 hat)
Fax: (0262)2293324

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


