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Finnaııız adına rulısatlı bulunan KORMETOX 240 SC (240 g/l Methoxyfeııozide) isimli imal
bitki konnna ürününe ait "Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Eıtketlenmesi
Hakkinda Yönetmelik" kapsamında onaylanmış etiket örneği ekte gönderilmektedir.
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Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
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imal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yılolarak)
Son kullanma tarihi : ( " ")
Şarj No: (Damga ile) :
Ruhsat tarih ve No'su :

KULLANILACAGI BiTKi VE ZARARlı ORGANiZMALAR

SON

ZARARlı ORGANZiMA UYGULAMA UYGULAMA
BiTKi ADI

ADI DOZU -Jı; iLE HASAT
~r.~; ARASıNDAKi

SÜRE

PAMUK Pamuk yaprakkurdu 37,5 ml/da (2. ve 21 gün(Spadaptera littaralis) 3. Dönem larva)

BAG* Salkım güvesi (Labesia 40 ml/100 i su 7 günbatrana) (larva-yumurta)

ELMA Elma içkurdu (Cydia 60 ml/100 i su 14 günpamanella) (larva)

DOMATES Pamuk yaprakkurdu 50 ml/da (larva) 1 gün(Sera) (Spadaptera /it/ara/is)

BiBER Yeşilkurt (He/icaverpa 60 ml/ da (larva) 1 gün(Sera) armigera)

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZıRLANMASı:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile
karıştırılmalıdır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.
Makinenin karıştı rıcısı çalışır durumdayken karışım ,depoya ilave edilir.
Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. LJygulama tamamlanıncaya
kadar karıştırma işlemine 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 az
rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

iLAÇLAMA MAKiNESiNiN 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.
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KORMETOX® 240 SC
SÜSPANSiYON KONSANTRE (SC)

i GRUBU]- 10- INSEKTisiT (BÖCEK iLACI) i
240 g/L Methoxyfenozide

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrelerini solumayınız.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey
yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Deri ve göz ile temasından kaçınınız.
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.

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

ZEHiRLENME BEliRTiLERi:
KORMETOX 240 SC gözleri tahriş edebilir. Deride tahrişi daha hafiftir.
iLK YARDIM ÖNLEMLERi:
Genel bilgi Şüphe durumunda. derhal tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik
Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.
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 Su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi
yardım alın.
ANTiDOTU ve TEDAVisi:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.
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Net Miktarı (kg veya L)
Azami perakende satış fiyatı:

içiNDEKiLER Methoxyfenozide

ZARARlıLIK iŞARETi:

~

ZARARlıLIK iFADELERi
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM iFADELERi
P273 çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz
koruyucu kullanın.
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:

•

Kormetox 240 SC kelebek larvalarına karşı etkli bir
bitki koruma ürünüdür.
Mide yolu ile hedef zararlılara etki eder.
Kültür bitkilerine karşı emniyetlidir.
Hazırlanan ürün hemen kullanılmalıdır. Aynı gün
tüketilebilecek miktarlardan daha fazla ürünlü mahlül
hazırlamayınız.
Boş ürün kaplarını başka maksatlar için kullanmayınız
ve tavsiyelere uygun olarak imha ediniz.
Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında
kullanmayınız.
Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü sularına
bulaştırmayınız.
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BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLi:

Pamukta pamukyaprak kurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam
25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya
25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde
uygulamaya karar verilir.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi ilaçlama zamanları tahmin-uyarı
sistemine belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe
noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. Dölde 120 gün-
derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum
ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık 2. Dölde 520 gün-derece, 3.
Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı.asrna fenolojisi 1. Dölde çiçek tomureuğu, 2.
Dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. ilk larva çıkışı
görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Domateste pamukyaprak kurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100
bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile
mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığından sonuç daha iyi
olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Biberde yeşilkurta karşı alana köşegenler yönünden girilip, alanın büyüklüğüne
göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve
sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise
uygulama yapılır.

Elmada Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı
sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma iç kurdu mücadelesinde hedef, her döle ait
larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve
içine girmeden önce öldürmektir.

DiRENÇ iLE iLGili BiLGi:
KORMETOX 240 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 18
olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma
ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu
nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için KORMETOX 240 SC'nin aynı üretim
sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın
tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 18
harici) bitki koruma ürünün kullanılmasına özen gösteriniz.

KARıŞABiLiRLiK DURUMU: Kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki ürünler ile
karışmaz. Diğer ürünler ile karıştırmadan önce, çiftçinin kendi imkanı ve
sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir.
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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 ilaçlarının
kalitesini garanti ederler. imalatçılar ilaçlarının 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 VE TiCARET A.ş.
DENiz MAH.PETROL OFiSi CAD. NO 43
DERiNCE/KOCAEli
TEL 90 (262) 239 22 70,
Fax:(0262)229 33 24

@= KORUMA KLOR ALKAli SAN. VE TIC AŞ. 'nin tescilli
markasıdır.
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