
İmal Tarihi                       :  
Son kullanma tarihi         :   
Şarj No: (Damga ile)       :   
Ruhsat  tarih ve no’su     :  

                               

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR 

BİTKİ ADI 
ZARARLI 

ORGANİZMA ADI 
UYGULAMA DOZU 

SON 

UYGULAMA İLE 

HASAT 

ARASINDAKİ 

SÜRE 

 

PORTAKAL, 

MANDARİN 

Turunçgil Sarı 
Kabulubiti 

(Aonidiella aurantii) 

1500 ml/100 L su 56 gün Turunçgil Kırmızı 
Kabulubiti 

(Aonidiella citrina) 
 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZIRLANMASI: 
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.  

 

KALİBRASYON:  
Uygulama öncesinde uygulama 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. 

 

İLAÇLAMA MAKİNESININ TEMİZLİĞİ:  
İlaçlamanın 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş. 

KORAKSİN®  
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GRUP NC 16 İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI) 
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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 süre ile insan ve 

hayvan giremez. 

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye 

edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız. 

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI 

KESİNLİKLE YASAKTIR. 

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine 

kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu 

ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.               

 

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: 
Genel zehirlenme belirtileri görülür. 

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: 

Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes 
alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat 
veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi 
veya kalıcı ise tıbbi yardım alın. 

Yutma Ağzı suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, 
tıbbi tavsiye/müdahale alınız. Sağlık personeli tarafından 
belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın. 

Cilt teması Su ile yıkayın. 

Göz teması Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice 
açın. Su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi 
yardım alın. 

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ: 
Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme halinde semptomatik tedavi 
uygulanır. 
    

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114 

 

 

 

 

 

 

 

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

İÇİNDEKİLER: Mineral Yağ, Buprofezin 

 

  
 

UYARI KELİMESİ: DİKKAT 

 

ZARARLILIK İFADELERİ  

H226 Alevlenir sıvı ve buhar. 

 

ÖNLEM İFADELERİ  

 

P210 Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden uzak 
tutun. – Sigara içilmez. 

P233 Kabı sıkıca kapalı tutun. 

P240 Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/ bağlayın. 

P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli malzeme kullanın. 

P242 Sadece ateş almayan aletler kullanın. 

P243 Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın. 

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ 
yüz koruyucu kullanın. 

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE 
İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/ çıkartın. 
Cildinizi su/ duş ile durulayın. 

P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için köpük, 
karbon dioksit, kuru toz veya su sisi kullanın. 

P403+P235 İyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Soğuk 
tutun. 

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. 

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri 
önlemek için, kullanma talimatlarına uyun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ: 

Turunçgil kabuklubitine karşı Bu zararlıya karşı kış (hasattan hemen sonra başlanıp 
şubat sonuna kadar olan dönemde) ve yaz olmak üzere iki ayrı dönemde uygulama 
yapılabilir. Mayıs ayından itibaren haftada iki kez larva çıkışları kontrol edilir. İlk larva 
görüldükten 2 hafta sonra sarı kabuklu bitin 20 birey/yaprak, kırmızı kabuklubit için 0.5 
birey/yapraktan fazla ise ve parazitlenme yoksa ilaçlama yapılır. Meyve bulaşıklığı 
%15’ten yüksek bulunursa uygulama yapılır. Yazlık yağlarla yapılan uygulamaların kışın 
biraz daha etkili olduğu saptanmıştır. Herhangi bir nedenle kışlık uygulama 
yapılmamışsa veya yapıldığı halde populasyon düşmemişse o takdirde yazlık 
uygulamalar uygulanır ve mücadeleye kontrollü olarak devam edilir. 
 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: 

KORAKSİN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup NC:16 olarak 
sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin 
tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç 

gelişimini geciktirmek için KORAKSİN ‘in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam 
uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, 
farklı etki mekanizmasına sahip(Grup NC:16 harici) bitki koruma ürünlerinin 
kullanılmasına özen gösteriniz. 
 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: 
Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmasına gerek yoktur. 
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KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT 

EDİLECEK HUSUSLAR: 

 Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı 
kullanmayınız. 

 Balıklara zehirlidir. Akarsulara bulaştırmayınız. 

 Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.  

 Boş ürün ambalajlarını usulüne göre 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. 

 

FİRMA BEYANI:  
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar 
ürünlerin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin 
hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere 
uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için 
sorumluluk kabul etmezler. 
 

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA: 
DENİZ MAH. PETROL OFİSİ CAD. No:43, 
41900-Derince/KOCAELİ 
Tel: (0262)239 22 70 (2 hat) 
Fax:(0262)229 33 24 

 ®= KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TIC AŞ. ‘nin ticari 
markasıdır. 

 


