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el TKi KORUMAÜRÜNÜNÜNKULLANILACA~I eiTKI VE ZARARlı ORGANiZMALAR

BiTKI ADI ZARARlı ORGANIZMAADI UYGULAMADOZU
VE DÖNEMi

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
100 ml/da

Yabancıotlar 2-3MERCIMEK Yabani yulaf (Avena spp.) yapraklı ikenDelice (Lolium temulentum)

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Yabani yulaf (Avena spp.) 100 ml/daŞEKER Darıean (Echinochloa crus-ga/li) Yabancıotlar 2-3PANCARI Delice (LoHum temulentum) yapraklı iken

Yeşil kirpi darı (Setaria vinois)
Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 100 ml/da
Darıean (Echinochloa crus-ga/li) Yabancı otlar 2-3
Y~an ot~Setaria verficillata) ~aklıiken

Köpekdişi ayrığı 250 ml/da
PAMUK Yabancıotlar 10-20

(Cynodon dactylon) cm bQY.daiken

Kanyaş 150 ml/da
Yabancıotlar 10-20

(Sorghum halepense) cm bQY.daiken
Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yabani yulaf (Avena fatua)
Kısır yabani yulaf (Avena steriHs)
Çatal otu (Digitaria sanguinaHs) 100 ml/da
Darıean (Echinochloa crus-ga/li) Yabancıotlar 2-3

Ince delice (Lolium rigidum) yapraklı iken
Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys)

SOGAN Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa)
Yapışkan ot (Setaria verficillala)

Köpekdişi ayrığı 250 ml/da
Yabancıotlar 10-20

(Cynodon dactylon) cm boyda iken

Kanyaş 150 ml/da
Yabancıotlar 10-20

(Sorghum halepense) cm boyda iken

BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZıRLANMASı:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su
ile karıştırılır. ilaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin
karıştırıcı sı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek
depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam
edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli
meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar
günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.
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KORUMA KLOR ALKALi SANAYi VE TicARET A.Ş.

KODIAC
EMÜLSiYON KONSANTRE (EC)

GRUBU A;1 i HERBislT ( YABANCI OT ILACI)
50 g!L Tepraloxydim

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, tavsiye
edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSiYE EDiLEN ÜRÜNLERiN DıŞıNDA KULLANILMASI
KESiNLi'KLE YASAKlilR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının 'I,'üne kadar
temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama
tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.
ZEHiRLENME BELiRTiLERi:
Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, göz ve ciltte tahriş.

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. Kendinizi iyi hissetmezseniz,
tıbbi tavsiye!müdahale alınız. Sağlık personeli tarafından
belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.
Cilt teması Maddenin hemen cildin üzerinden alınması önemlidir.
Kirliliği sabun ve suyla veya bilinen cilt temizleyici bir madde ile
temizleyin. Tıbbi yardım alın.
Göz teması Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice
açın. Su ile atsızlığın devam etmesi halinde tıbbi
yardım alı --1'1"_,.,
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Net miktarı(Kg veya L) :
Azami Perakende satış fiyatı (KDV dahil):

ı içiNDEKiLER ı Tepraloxydim

UYARı KEliMESi: Dikkat

ZARARlıLIK iFADELERi:
H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H312+H332 Ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda
zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
H361fd Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış
çocukta hasara yol açma şüphesi var.

ÖNLEM iFADELERi
P210 ısıdan! kıvılcımdan! alevden! sıcak yüzeylerden
uzak tutun. - Sigara içilmez.
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda
kullanın.
P280 Koruyucu eldiven! koruyucu kıyafeU göz koruyucu!
yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 DERI ILE TEMAS HALINDE ISE: Bol sabun
ve su ile yıkayın.
P304+P340 SOLUNDUGUNDA: Zarar gören kişiyi temiz
havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat
bir pozisyonda tutun.
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde ISE:
Tıbbi yardım! bakım alın.
P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardımı
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.
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KAliBRASYON:
Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara
kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur.
Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı
hesaplanır.

iLAÇLAMA MAKiNESiNiN TEMizLiöi:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli
bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme
sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su
kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına
boşaltmayınız.

BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKli:
Kodiac, çıkış sonrası yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde (2-4 yaprak)
kullanılmalıdır. Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, soğuk v.b. gibi sebeplerle stres
altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya
kadar beklenmelidir.

DiRENÇ iLE ucıu BiLGi:
KODiAC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A;1 olarak
sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin
tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç
gelişimini geciktirmek için KODiAC 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam
uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise,
farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A;1 harici) bitki koruma ürünlerinin
kullanılmasına özen gösteriniz.

KARıŞABiLiRLiK DURUMU:
Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

1 O A;ıslos 2019
HRı.ı.: nOR.H:l\ 8.\1\.\.\1IeJ

GID:\ ve KONTROL GE\lL .\IÜDtRLl'CÜ
~\Bll EDiIJUŞTİR.

KORUMA KLOR ALKALi SANAYi VE TicARET A.Ş.

KooiAC
EMÜLSiYON KONSANTRE (EC)

i GRUBU A;1 i HERBlslT ( YABANCI OT ILACI)
50 g/L Tepraloxydim

KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DiKKAT
EDiLECEK HUSUSLAR:
• Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında

kullanmayınız.
• Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü sularına

bulaştırmayınız.
• Ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

Boş ambalajları 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 FiRMA:
KORUMA KLOR ALKALI SANAYI VR TIcARET A.Ş.
Deniz Mah. PetrolOfisi Caddesi No: 43
41900-DERINCE/KOCAELI
Tel: (0262)239 22 70 (2 hat)
Fax:(0262)229 33 24
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