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DERİNcE i KOCAELİ

İlgi : Konuna Klor Alkali Sanayi ve Ticaret Anoniın Şirketi'nin 31.03.2021 tarihli ve sayılı yazısı.

Firınanız adına nılısatlı bulunan KLORZON 10 EC (100 gll Tetracoııazole) isiınli bitki konıma
ürününe ait etiket onaylaına işlemi tamamlanınış olup, Genel Müdürlüğümüzce onaylanan etiket yazınıız
ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Bakan a.

Daire Başkanı V.

Ek:

1 - Etiket (2 Sayfa)

2-

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrularna Kodu: E74088BE-B6E5-44D8-A448-E66A056C2671 Doğrularna Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara Bilgi için.Ayşe EFE
Tel: (0312) 287 3360 Faks: Mühendis

http://https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys


Son kullanma tarihi
Şarj No: (Damga ile)
Ruhsat tarih ve No'su : 25.05.2012/8691

KULLANILACAGI BiTKi VE ZARARlı ORGANiZMALAR

Son
~ygulama

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Ile Hasat
Arasındaki

Süre

Külleme
BAG* IErysiphe necator) 30 ml/ 100 L su 14 gün

Kabakgillerde külleme

HIYAR (Erysiphe 50 ml/ 100 L su 7 güncichoracearum)
DOMATES(tarla- Patlıcagillerde külleme
sera) (Leveillule taurica) 50 mil 100 L su 3 gün

ÇiLEK(tarla-sera) Külleme
(Sphearothecamacu/aris
t.so. fragariae) 50 ml/ 100 L su 3 gün

ŞEFTALi Külleme
(Sotıeerothece oennoseı 40 ml/ 100 L su 14 qün

Külleme

HIY AR (Sera) (Erysiphe
50 ml/ 100 L su 7 gün icichoracearum)

*Tüketim amaclı ba!"! yapra!"!ı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZıRLANMASı:
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 karıştırma işlemine
devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanınız.

KAliBRASYON:
Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. ilaçlamalarda iyi
bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır.
Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında
yapılmalıdır.

iLAÇLAMA MAKiNESiNiN TEMiZLiGi:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli
bir şekilde boşaltmiz. 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. O 5 Nisan 2021
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KORUMA KLOR ALKALi SAN. VE Tic. A.Ş.

KLORZON@ 10 EC
EMULSiYON KONSANTRE(EC)

i GRUBU i G1:3 i FUNGISIT (MANTAR ILACI) i
100 g/L Tetraconazole

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 bağda 15, kabakgillerde
7 gün insan ve hayvan sokmayınız.
insan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım
talimatına uyunuz.

TAVSiYE EDiLEN ÜRÜNLERiN DıŞıNDA KULLANILMASI
KESiNliKLE YASAKTıR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine
kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu
ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHiRLENME BELiRTiLERi:
insanlarda zehirlenme ilgili bilgi olmasa da laboratuar hayvanlarında
mide üstü yatmayan veya eğri durma, tüylerin diken diken olması
~özlenmiştir. .. .
ILK YARDIM ONLEMLERI:
Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes
alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum
yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, 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 Su ile yıkayın.
Göz teması Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt
lens varsa çıkarın ve ~ kapaklarını iyice açın, En az 15 dakika
yıkamaya deva~~~~ardım alın.
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ı~et Miktarı (kg veya lt)
Azami perakende satış fiyatı:

ıÇiNDEKILER Tetraconazole,
Siklohehzanon, Ksilen

~~
UYARı KELiMESi: TEHLiKE

ZARARlıLIK iFADELERi
H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM iFADELERi
P210 Isıdan/ kıvılcımdan/ alevden/ sıcak yüzeylerden
uzak tutun. - Sigara içilmez.
P261 Buharını/ spreyini solumaktan kaçının.
P273 çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafetl göz
koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P304+P340 SOLUNDUCUNDA Zarar gören kişiyi
temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için
rahat bir pozisyonda tutun,
P305+P351+P338 GÖZ iLE TEMASı HAliNDE Su ile
birkaç dakika dikkatlice durulayın.
Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.
Durulamaya devam edin.
P332+P313 Ciltle tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/
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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BiTKi K\"I{UivlA ur« UN KULLANMA ŞEKLi:

Bağ Küllemesi
1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde
2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde
3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma

tanesi iriliğinde olduğu dönemde
4. Ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonar kullanılan bitki koruma

ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

KABAKGiLLERDE KÜlLEME:
ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim
koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilir. Günlük
sıcaklık ortalamasının 27 C 'nin üstünde ve orantılı neminde %50'nin altında olduğu
zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

PATlICANGillERDE KÜllEME (Domates)
Uygulamalar ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.

ÇilEK KÜLLEMESi
1. Uygulama: ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.
2. Ve diğer Uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate

alınarak enfeksiyon koşulları sona erinceye kadar uygulamaya devam edilir.

ŞEFTALi KÜLLEMESi:
1.Uygulama: Önceki yıllarda hastalığın yokluğuna göre belirlenmelidir. Hastalık bahçede
ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanır. Daha önceki yıllarda
hastalık görülmüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde, ağaçlardaki hastalıklı
sürgün oranı 1/3'ü bulunuyorsa belirtiler görülmeden önce ilk uygulama yapılmalıdır.
2Ve diğer uygulamalar: Bitkinin gelişmesine, kullanılan preparatın etki süresi dikkate
alınarak enfeksiyon koşulları ortadan kalkıncaya kadar uygulamaya devam edilmelidir.

DiRENÇ DURUMU:
KlORZON 10 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak
sınıflandırılmış bir fungisiltir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin
tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç
gelişimini geciktirmek için KLORZON 10 EC 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen
toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda
ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin
kullanılmasına özen gösteriniz.

KARıŞABiLiRLiK DURUMU
KLORZON 10 EC karışım halinde kullanılacaksa küçük hacimli bir ön karışım
yapılmalıdır

KORUMA KLOR ALKAli SAN. VE Tic. A.Ş.

KLORZON® 10 EC
EMULSiYON KONSANTRE(EC)

i GRUBU -i (;1:3 i FUNGiSiT (MANTAR iLACI) i
100 g/L Tetraconazole
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KULLANıRKEN VE DEPOLARr,L 1'<
EDiLECEK HUSUSLAR:

DiKKAT

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
• Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına

bulaştırmayınız.
Tavsiye edilen bitkilerde uygun dozda
kullanıldığında fitotoksik etki görülmez.

• Ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
• Boş ambalajları başka bir gaye için özellikle gıda ve

yem maddesi muhafaza etmek için kullanmayınız,
usulüne uygun imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında
açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma
ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde
hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FiRMA BEYANı:
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar
ürünlerinin kalitesini garanti ederler. imalatçılar
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 SAN. VE TiC. AŞ.
Deniz Mah. PetrolOfisi Cad. NO:43,
Derince IKOCAELi
Tel (0262)239 22 70 (2 hat)
Faks: (0262)239 22 78

®= KORUMA KLOR ALKAli SAN. VE TIC AŞ. 'nin
ticari markasıdır.
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