
Net Miktarı (kg veya It) :
Imal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yılolarak)
Son kullanma tarihi : (" " )
Şarj No: (Damga ile)
Ruhsat tarih ve no'su:

KULLANILDIGI BITKI VE HASTALIKLAR

KULLANMA
SON ILAÇLAMA

BITKI ILE HASAT
ADI HASTAlıK ADI DOZU VE

ARASINDAKıDÖNEMI
SÜRı;tGÜ~

BağA> Bağ MildiyösO
175 g/1 00 I.SU 7 gOn( P/asmopara vitico/al

Domates Domates MildiyösO
175g/da 21 gOn(Phytopthora infestansl

•.TOketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

ILACıN UYGULAMAYA HAZıRLAMA ŞEKLI:
Uygulamadan önce ilaçlı mahlOlün hazırlanması sırasında iyi bir karışım elde
etmek için ilacın ambalajını birkaç defa baş aşağı çevirdikten sonra tavsiye
edilen miktarda ilaç ayrı bir kap içerisinde bir miktar su ile bulamaç haline
getirilir ve yarısına kadar su doldurulmuş olan ilaçlama aletinin deposu na
dökülür. Sonra ilaçlama aletinin deposu na dökOlerek kalan gerekli su miktarı
karıştırılarak ilave edilir. Ilaçlama sırasında karıştırmaya devam edilir.
KULLANIM ŞEKLI:
Koruyucu olarak günOn erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her
tarafı iyiee ıslanacak şekilde ilaçlanmalıdır.
KULLANMA DÖNEMLERI:
Bağda Mlldiyö: SOrgünler 25-30 cm boya ulaşınca ilk ilaçlamaya başlanmalıdır.
Ikinci ve sonraki ilaçlamalar ilacın etki süresi (10-14 gOn) dikkate alınarak 12
gOn aralıklarla yapılmalıdır.
Domateste Mildiyö: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında
kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kOI gibi konidi örtüsOnün görOlmesi ile
ilaçlamaya başlanır. 10-12 gOn ara ile ilaçlamalar sürdürülür,
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KORBiGAN®Ul TRA WP
FUNGISIT (MANTAR ILACI)
ISLANABILIR TOZ (WP)
ETKIN MADDE: % 72 Chlorothalonil + % 8 Cymoxanil içerir.
(Tetrachloroisophthalonitrile + 1-(2-cyano-2-methoxy-
iminoaeet i -3-eth i urea

ÖNCE ETIKETI OKUYUNUZ.EVDE KULLANMAYıNIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERINDEN UZAK
TUTUNUZ.BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VENEYA
ZERRELERINI SOLUMAYINIZ.MASKE,KORUYUCU ELBIsE,
ELDIVEN,GÖZLÜK KULLANıNız. BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN
UYGULANMASI SıRASıNDA Hiç BIR ŞEY YEMEYINIZ,
IÇMEYINIZ, SIGARA KULLANMAYINIZ.DERI VE GÖZ ILE
TEMASıNDAN KAÇININIZ.BITKI KORUMA ÜRÜNÜ
UYGULANMıŞ SAHAYA 3 GÜN SÜRE ILE INSAN VE
HAYVAN SOKMAYINız'ıNSAN VE ÇEVRE SAGLlGI ÜZERINE
RISKLERI ÖNLEMEK IçiN KULLANIM TALIMATINA UYUNUZ.
TAVSIYE EDILEN ÜRÜNLERIN DıŞıNDA KULLANILMASI
KESINLIKLE YASAKTıR.

ZEHIRLENME BELIRTILERI :Gözleri tahriş edicidir.Deri ile
temas halinde kızarıklık , bronşlarda hafif tahriş şeklinde alerjik
yan etki görOlebilir.Bu hal geçici olup kalıcı bir iz bırakmaz.
ILK YARDIM TEDBIRLERI :Zehirlenme anında aşağıda belirtilen
ilk yardım tedbirlerini alın, derhal doktor çağırın. Ilaç ambalaj ve
etiketini birlikte götürün.GÖz ve vücudun çıplak kısımlarının
temasından kaçınmalı, kullanımından sonra bol sabunla su ile
eller ve yOz yıkanmalıdır. Gözlere temas ederse hemen en az 15
dakika su ile yıkayınız. Doktora başvurunuz. Cilde temas ederse
ilaçla bulaşık elbiseleri çıkartınız ve temas eden vücut
kısımlarını bol ılık su ve sabunla yıkayınız.Tahriş veya hassasiyet
durumunda doktora başvurunuz.Sojunması durumunda hastayı
temiz havaya çıkartarak rahat nefes almasını sağlayınız.Doktora
başvurunuz. Yutulması durumunda hastayı kusturmaya
çalışmayınız,derhal doktora götürünOz.

DOKTOR ICIN BILGI:
ANTIDOTU ve TEDAVI IçiN GEREKLI BILGILER:
Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme halinde belirtilere göre
semptomatik tedavi uygulanır.
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IçiNDEKILER Chlorothalonil .
C moxanil

TEHLIKE ÖZELLIGI /IŞARETI:

T+ : Çok Toksik N: Çevre için tehlikeli
UYGULAYıCı VE ÇEVRE ILE ILGILI RISK IBARESI VE
AÇıKLAMASı:
UYGULAYıCı VE ÇEVRE ILE ILGILI RISK IBARESI VE
AÇıKLAMASı:
R20/22: Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R26: Solunması halinde çok toksiktir.
R36/37/38: Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R40:Kanserojenik etki için sınırlı delil.
R41 :Gözde ciddi hasar riski.
R43:Ciıt ile temasında hassasiyet oluşabilir.
R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik,sucul ortamda uzun
sureli ters etkilere neden olabilir.
GÜVENLIK IBARELERI VE AÇıKLAMASı:
S2 : Çocukların ulaşabileeeği yerden uzak tutunuz.
S7: Ambalajı sıkıca kapalı tutun
S16: Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin ve sigara
içmeyiniz.
S22: Tozlarını solumayın.
S24/25: Göz ve cilt ile temasından sakının,
S26 : Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora
başvurun.
S28: Cilt ile temasında bol su ve sabunla yıkayınız.
S29/56 : Kanalizasyon sistemine boşaltmayın.Atığınl ve kabını
tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertarafedin.
S36/37/39:Uygun koruyucu giysi,koruyucu eldiven,koruyucu
gözlük/maske kullanın,
S45:Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir
doktora başvurunuz (mümkOnse etiketi gösteriniz)
S46:Yutulmasl halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya
etiketi gösterin.
S60 : Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf
edin/ettirin.
S61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım
talimatınaIGüvenlik Bilgi formuna başvurun.



1.sayfanın devamı

DIRENÇ ILE ILGILI BILGI:
KORBIGAN ULTRA WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre
Grup M5;27 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip
bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik
etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için KORBIGAN ULTRA
WP 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını
aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiQi durumlarda ise, farklı etki
mekanizmasına sahip (Grup M5;27 harici) aynı ilaç yerine hastalığa karşı
ruhsat almış diQerbitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARıŞABILIRLIK DURUMU:
Yaygın olarak kullanılan WP formülasyondaki bir çok insektisit,fungisit ile tank
karışımı yapılarak kullamlabllir.Ancak ilaç etiketleri üzerindeki tavsiye ve
dozlara dikkat edilmelidir.Bordo Bulamacı gibi kuwetli alkalilerle
karıştırılmamalıdır.DeQişik formülasyonlardaki EM gibi diQer ilaçlarla
karıştırılırken bir deneme yapılarak karışımın ve uygulamanın izlenmesi ve
daha sonra uygulamaya geçilmesi tavsiye edilir.Hazırlanan ön karışımda
ayrışma veya çökme varsa bu karışım kullanılmamalıdır.llaçlar ayrı ayrı
kullanılmalıdır.Karışımlar bekletilmeden kullamlmahdır.Surfaktantlar ve yaprak
gübreleri ile karıştırarak kullanılması ve ikiden fazla pestisit ile karıştırılıp
kullanılması tavsiye edilmez.
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• Balıklara zehirlidir. Su kaynaklarına bulaştır-mayınız.
",,",'",umM KLOR ALKALI SANAYI VE TICARET A.Ş. • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullan-mayınız.

KO RB I·GAN®U LTRA WP · Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyunuz.
• Ilaçlama sırasında korunma uyarılarına uyunuz.
• Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
• llacı kendi ambalajında, kapalı olarak rutubetsiz ve çocukların

ulaşamayacağı yerlerde kilit altında saklayınız.
• Tavsiyelere uygun olarak kullanlldlQındafitotoksik deQildir.
• Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için

kullanmayınız,usulüne uygun olarak imha ediniz.
• Bütün ilaçlarda olduğu gibi mümkün olduğunca ilaçla

temastan sakınınız. AQzınızl ve burnunuzu içine alan maske
takınız.
Sulandırılmamış ilaç gözlerinize zarar verebilir.Gözünüze
geldiQinde hemen yıkayınız ve ilk yardım tedbirlerine bakınız.
Sulandırılmamış ilaç derinize geldiQinde hemen yıkayınız.
Elbiselerinize gelince deQiştiriniz.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile
ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü
(tolerans) sınırları dışında bir deQişiklikolmaz.
FIRMA BEYANı:

içerir.

ÖNCE ETIKETI OKUYUNUZ.EVDE KULLANMAYıNIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERINDEN UZAK
TUTUNUZ.BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VENEYA •
ZERRELERINI SOLUMAYINIZ.MASKE,KORUYUCU ELBISE,
ELDIVEN,GÖZLÜK KULLANINIZ.BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN
UYGULANMASI SıRASıNDA Hiç BIR ŞEY YEMEYINIZ,
IÇMEYINIZ, SIGARA KULLANMAYINIZ.DERI VE GÖZ ILE
TEMASıNDAN KAÇININIZ.BITKI KORUMA ÜRÜNÜ
UYGULANMıŞ SAHAYA 3 GÜN SÜRE ILE INSAN VE
HAYVAN SOKMAYINız'ıNSAN VE ÇEVRE SAGLlGI ÜZERINE
RISKLERI ÖNLEMEK IçiN KULLANIM TALIMATINA UYUNUZ.
TAVSIYE EDILEN ÜRÜNLERIN DıŞıNDA KULLANilMASI
KESINLIKLE YASAKTıR.

KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DIKKAT EDILECEK
HUSUSLAR:

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.Petrol Ofisi Cad.
No: 43 ,Derince-KOCAELI
Tel: (0262)2392270 (2 hat)
Fax: (0262)2293324
®= KORUMA KLOR ALKALI VE SAN.TIC.A.Ş."nin ticari
markasıdır.


