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KULLANILACAGI BITKI VE ZARARlı ORGANIZMALAR
SON

UYGULAMA

BiTKi ADI ZARARlı ORGANiZMA ADI UYGULAMA iLE HASAT
DOZU ARASıNDAKi

SÜRE

AntepFıstığı Karazenk 100 g /100 L su 14 gün
(Pseudocercospora pistacina)

Armut Karaleke 100 g /100 L su 21 gün
(Venturia pirina)

Elma Karaleke 100 g /100 Lsu 21 gün
(Venturia inaequalis)
Sertçekirdekliöeyvelerdeçiçek 14 günKayısı monilyası 100 g /100 Lsu
(Monilinia /axa)
Sertçekirdeklimeyvelerdeyaprak 56 günKayısı delen 100 g /100 L su
(Wilsonomyces carpophy/us)

Soğan Mildiyö 100 g /100 L su 14 gün
(Peronospora destructor)

Ceviz Antraknoz 100 g /100 L su 14 gün
(Gnomonia ıeotostyıe;
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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 karıştırınnaişlemine 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 rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

ILAÇLAMA MAKiNASıNıN TEMiZLIGI:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama 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.

ZEHiRLENME BELiRTiLERi:
Baş ağrısı, baş dönmesi, sinirlilik,görmede bozukluk ve bulanıklık,
halsizlik, ishal, solunum zorluğu, terleme,salya, kusma, moranma,
gözbebeklerinin küçülmesi, titreme, kaslarda seyinme, kasılma ve
refleks bozukluğu. KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DIKKAT
iLK YARDIM ÖNLEMLERi: EDiLECEK HUSUSLAR:
Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes. Arılara zehirlidir.
alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat kullanmayınız.
veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi. Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
veya kalıcı ise tıbbi yardım alın. • Boş ürün ambalajlarını usulüne göre imha ediniz.
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 Ciltte kalan parçaları temizleyin. 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. Semptomatik tedavi uygulanır.

KORUMA KLOR ALKAli SANAYi VE TicARET A.Ş.

KOR-PREX OOOiNE 65 WP
Suda Islanabilir Toz (WP)

i GRUBU i U12 i FUNGISIT(MANTARiLACI) i
% 65 Dodine

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.

TAVSiYE EDiLEN ÜRÜNLERiN DıŞıNDA KULLANILMASI
KESiNliKLE YASAKTıR.
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Net miktarı(Kg veya L) :
Azami Perakende satış fiyatı (KDV dahil):

i IçiNDEKILER i Dodine i

%
UYARı KELiMESi :TEHLiKE

ZARARlıLIK iFADELERi
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM iFADELERi
P273 çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven! koruyucu kıyafetl göz koruyucu! yüz
koruyucu kullanın.
P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım!
müdahale alın.
P501 Içeriği! kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 Insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek
için, kullanma talimatlarına uyun.

Çiçeklenme zamanında



BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLI:
Antepfıstı!jı Karazenk:

1. Uygulama: Koruyucu fungusitlerle mücadele yapılacaksa uygulamalar mutlaka ilk
enfeksiyonlardan önce yaprakların açılmaya başladığı dönemde tedavi edici fungusitlerle
mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde
yapılmalıdır. Ayrıca tedavi edici fungusitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama
yapılır.

2. Uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürünlerinin özelliği, etki süreleri ve
yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılır.

KORUMA KLOR ALKALi SANAYi VE TicARET A.Ş.

KOR-PREX OOOiNE 65 WP
Suda Islanabilir Toz (WP)

Armurt 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.

GRUBU i U12 i FUNGISIT (MANTAR iLACI) i
% 65 Dodine

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.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Kayısı):
1. Uygulama: Çiçekleneme başlangıcında (%5-10 çiçekte)
2. Uygulama: Tam çiçeklenme (%90-100 çiçekte) yapılır.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı):
1.Uygulama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra.
2.Uygulama ilkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır.
3. Uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

So!lan MildiyO:
Günlük ortalama sıcaklığın 16·C'ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlaması
gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile uygulamaya başlanabilir.

CEVIZ ANTRAKNOZU:
1 UYGULAMA: Tomurcukların yeni patlamaya başladığı, yaprakların kedi kulağı olduğu dönemde,
2.UYGULAMA: Yapraktaki, yaprakçıkların yarı büyüklüğünü aldığı dönemde,
3.UYGULAMA: Meyvelerin fındık büyüklüğünü aldığı dönemde,
4. Ve diğer UYGULAMALAR meteorolojik koşullar ve kullanılan fungusitin etki süresi dikkate alınarak 10
gün aralıklarla yapılmalıdır

DIRENÇ ILE ILGILI BILGI:
KOR-PREX DODINE 65 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup U12 olarak
sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan
uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için KOR-
PREX DODINE 65 WP 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.
Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip(Grup U12 harici)
bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARıŞABILIRLIK DURUMU:
Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Yalnız Metalaxyl, Iprodione, bakır, dinitrolu
bileşiklerle ve madensel yağlarla karıştırılmamalıdır.
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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 iMALATÇıSı:
KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TIC. A.ş.
Deniz Mah.Petrol Ofisi Cad.No : 43
41900-Derince/KOCAELI
Tel: (0262)23922 70 (2 hat)
Fax:(0262)229 33 24

Ünet Sazak


