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KULLANILDIGI BiTKi VE ÖRGANIZMALAR

UYGULAMA SON UYGULAMA

BiTKi ADI ZARARlı ADI DOZU VE iLE HASAT

DÖNEMi ARASıNDAKi
SÜRE

40 ml/da
(15 gün ara ile 3

Mısır koçankurtıarı uygulama) 14 günMısır Yumurta ilk tespit
(Sesamia spp.) edildiğinde

uygulamaya
baslanır.
40 ml/da

(15 gün ara ile 3

Mısır Mısır kurdu uygulama) 14 gün
(Ostrinia nubilalis)

Yumurta ilk tespit
edildiğinde
uygulamaya

baslanır.

Elma Elma içkurdu 20 ml/100 L su 14 gün
(Cydia pomonella)

Fındık Fındık kurdu (Curcu/io 40 ml/da 14 gün
nucum).. .. .. ..

BITKI KORUMA URUNUNUN UYGULAMA H~IRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile
karıştırılmalıdır. Uygulama 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 uygulama 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.
UYGULAMA MAKiNASıNıN TEMiZllGi:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu
güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduklan sonra karıştırıcıyı ve
püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi
su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına
boşaltmayınız.
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KORTAC®100 SC
SÜSPANSiYON KONSANTRE (SC)

GRUBU i 3A i insektisit (Böcek hacı)

100 g!L Alphacypermethrin

ÖNCE ETIKETIOKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYıNIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERiNDEN UZAK
TUTUNUZ. BITKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VENEYA
ZERRELERINI 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 SÜRE iLE iNSAN VE HAYVAN
SOKMAYINız.iNSAN VE ÇEVRE SAGLlGI 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 UYGULAMA TANKINA
BOŞALTıNIZ. BU IŞLEMI ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHIRLENME BELiRTiLERi: •
Ilacın yutulması halinde vücut hareketlerinde dengesizlik, ihtilaç
gibi sinirsel belirtiler görülür. Taşıma veya uygulama sırasında fazla •
miktarda ilaç deriye bulaşırsa özellikle yüz kısmında olmak üzere
deride uyuşma, yanma ve hissizlik gibi tipik geçici belirtiler ortaya •
çıkabilir.
iLK YARDIM TEDBiRLERi: •

Net Miktarı (kg veya it)
Azami perakende satış fiyatı:

UYARı KELiMESi DiKKAT
Zararlılık ifadeleri
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu
organlarda hasara yol açabilir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Önlem ifadeleri
P260 Buharını! spreyini solumayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya
sigara içmeyin.
P273 çevreye verilmesinden kaçının.
P301+P312 YUTULDUGUNDA: Kendinizi iyi
hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHIR DANIŞMA
MERKEZININ 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru!
hekimi arayın.
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye! müdahale
alınız.
P501 Içeriği! kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 Insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek
için, kullanma talimatlarına uyun.
KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DIKKAT EDiLECEK
HUSUSLAR:

Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak
muhafaza ediniz.
Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle
kullanmayınız.
Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü
koymayınız.
Arılara zehirlidir.
Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
Balıklar için zehirlidir,
Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız., .
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BiTKI KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKli :
Mısır koçankurlları ve Mısır kurdu için: Mısır ekilen sahalarda (ikinci ürün) bitki boyu
40-50 cm boya geldi(ıinde, ışık tuzaklarında yakalanan ergin sayısı 5-10 adeUhafta
olduğunda, tarlalar haftada en az iki kez kontrol edilmek suretiyle ilk yumurtaların
tespitine çalışılmalıdır. Yapılan kontrollerde ilk yumurtaların tespiti ile birlikte uygulamaya
geçilmelidir. Bitki koruma ürünün etki süresi dikkate alınarak 10 veya 15 gün ara ile 2 ya
da 3 uygulama yapılmalıdır. Yeşil aksam uygulamasında, havanın serin ve sakin olduğu
saatlerde sabah veya akşamüzeri kaplama şeklinde yapılması gerekmektedir.
Elma içkurdu için: Elma içkurdu'na yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı
sistemine göre yön en irilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva
çıkışı süresince a(ıaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine
girmeden önce öldürmektir.
Fındık kurduna karşı: 10 ocakta 2'den fazla ergin saptandığında ve meyveler yaklaşık
mercimek büyüklüğündeyken bir uygulama yapılmalıdır.
DIRENÇ ILE ILGILi BILGI:
KORTAC 100 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3A olarak
sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin
tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç
gelişimini geciktirmek için KORTAC 100 SC 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen
toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerekti(ıi durumlarda
ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3A harici) zararlıya karşı ruhsat almış di(ıer
bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.
KARıŞABILIRLIK DURUMU:
KORTAC 100 SC yüksek alkali özellik gösteren maddeler hariç olmak üzere pek çok
insektisit ve fungisitle karışabilir. Islanabilir toz tipi ürünlerle karıştırma mecburiyeti
do(ıdu(ıunda önce küçük bir karışım denemesinin yapılmasından sonra kullanılması
"tavsiyeedilir. .
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100 g/L Alphacypermethrin

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl
süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir
de(ıişiklik olmaz.

FiRMA BEYANı:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünün
kalitesini garanti ederler. ımalatçılar ürünün hatalı
depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki
eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk
kabul etmezler.
RUHSAT SAHiBI,IMALATÇlsl:
KORUMA KLOR ALKALI SANAYI VE TICARET A.ş.
Deniz Mah.Petrol Ofisi Caddesi No: 43
DERINCE/KOCAELI
Tel: (0262)23922 70 (2 hat)
Fax: (0262)229 33 24
®= KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TIC AŞ. 'nin ticari
markasıdır.
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