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Fiımanız adına imal rulısatı bulunan KOTOOX 10 SC (LLO g/l Etoxazole -SC) isiınli bitki
konıma ürünün raf örnrünün 4 yılolarak belirlenmesi, Nisan 2021 komisyonunda uygun bulunarak
yeniden onaylanan etiketi ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiın.

Ek: Etiket 1 ad. (2 Sayfa)

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Bakan a.

Daire Başkanı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Imal Tarihi
Son kullanma tarihi
Şarj No: (Damga ile)
Ruhsat tarih ve no'su :13.07.2012& 8784

KULLANlLACAGI BITKI VE ZARARLı ORGANIZMALAR

SON
UYGULAMA

BITKI ADI ZARARlı ORGANIZMA UYGULAMA iLE HASAT
ADI DOZU ARASINDAKı

SÜRE

Avrupa kırmızı örümceği 25 ml/100 L su 14 gün
Elma (Yumurta,(Psnonyctıut: u/mi) Larva, Nimf)

Iki noktalı kırmızı örümcek 35 ml/100 L su 3 gün
Domates (Tetranychus urlicae) (Yumurta,

Larva, Nimf)

Kırmızı örümcek 25 mil da 3 gün
Karpuz (Tetranychus urlicae) (Yumurta,

Larva, Nimf)

Iki noktalı kırmızı örümcek 25 ml/da. 21 gün

(Tetranychus urlicae) (Yumurta,
Pamuk Larva, Nimf)

Kırmızı örümcek 50 ml/da 21 gün
(Tetranychus cinnabarinus) (Yumurta,

Larva, Nimf)

Iki noktalı kırmızı örümcek 25 ml/100 L su 7 gün
Bağ- (Tetranychus urlicae) (Ergin,

Yumurta)

Bıber Kırmızı örümcek 35 ml/100 L su 3 gün

(Sera) (Tetranychus urlicae) (Larva, Nimf,
Ergin)

-Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz.

BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA 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. Karıştınmayadevam edilerek depo suyla tamamlanır.
Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştınma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün
içinde kullanınız.

KALIBRASYON:
Uygulama öncesinde Ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama
salllayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin
saatlerinde rüzgarsızveya rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

ILAÇLAMA MAKINASıNıN TEMIZLIGI:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde
boşaltınız. Depoyatemiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm
parçalarını yıkanmasını salllayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız.Yıkama
suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.
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Adımlarda düzensizlik, kol ve bacaklarda paraliz, düzensiz nefes
alma, gözlerden yaş akması, idrar kaçırma, ishal gözlenmiştir.
ILK YARDIM ÖNLEMLERI: KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DIKKAT
Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes EDILECEK HUSUSLAR:
alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat • Arılara zararlıdır.
veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kullanmayınız.
kalıcı ise tıbbi yardım alın. • Balıklara zararlıdır. Yeraltı ve yer üstü sulara
Yutma A~.zı suyla iyice çalk~layın. Kendi~izi iyi hissetme~seniz, tıbbi bulaştırmayınız.
tavsıye/mudahale alınız. Saglık personeli tarafından belırtılmedıkçe • Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
kusturmaya çalışmayın. .. .. . .
Cılt teması Su ile yıkayın. • Urünü kendı aı:nbalaıında, kapalı o.la.rak, yem ve
Göz teması Su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi gıda maddelerınden uzakta, kititli, ıyı havalanan,
yardım alın. güneş ve rutubet1en uzakta muhafaza ediniz.
ANTIDOTU VE TEDAvısı: • Boş ambalajlarını usulüne uygun olarak imha
Ozel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. ediniz. Başka amaçlar için kullanmayınız.

KORUMA KLOR ALKALI SANAYI VE TICARET A.Ş.

xorooxeıo SC
Süspansiyon Konsantre (SC) V

GRUBU i 10B ı AKARISIT (Kırmızı Örümcek Ilacı) ı
110 g/L Etoxazole

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemierinden uzak tutunuz.
Bıtkı koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bır şey
yemeyiniz, Içmeyiniz. Sigara kullanmayınız.
Bıtkı koruma ürünü uygulanmış sahaya bir gün süre ile Insan ve
hayvan sokmayınız.
Insan ve çevre sağlığı üzerıne riskleri önlemek ıçın kullanım
talimatına uyunuz.

TAVSIYE EDILEN ÜRÜNLERIN DıŞıNDA KULLANILMASI
KESINLIKLE YASAKTıR

Kullanılan bıtkı koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine
kadar temiz su koyarak Iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu
ilaçlama tankına boşaltınız. Bu Işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHIRLENME BELIRTILERI:

ULUSAL ZEHIR DANIŞMA MERKEZI (UZEM) TEL: 114

Net Miktarı (kg veya lt)

Azami perakende satış fiyatı:
r

i IçiNDEKILER i Etoxazole ı

~

UYARı KELIMESI DIKKAT

ZARARlıLIK IFADELERI
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM IFADELERI
P273 çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet! göz
koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 Içeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf
edin.
EUH401 Insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri
önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

Çiçeklenme zamanında

Deniz Mah. PetrolOfisi Cad. No.
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BITKI KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLi:

BAG: Zararlı (Tetranychus urlicae) ortalama 5-8 hareketli birey Iyaprak
yoğunluğuna ulaştığında uygulama yapılır. Gerekirse bir uygulama daha
yapılır.

BIBER, DOMATES: Yaprak başına 3-5 adet canlı kırmızı örümcek
bulunduğunda uygulama yapılır.

PAMUK: Tarla kenarından tarlanın içerisine yayılmış ve yapılan surveyde de
yoğunluk yaprak başına Akdeniz Bölgesinde 5, Ege ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinde 10 adet kırmızı örümceğe ulaşmış ise kaplama uygulama yapılır.

ELMA: Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak
sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda
uygulama yapmak gerekir.

KARPUZ: Küçük yapraklı sebzelerde yaprak başına 3 adet, büyük yapraklı
sebzelerde 5 adet canlı kırmızı örümcek bulunduğunda uygulama yapılır.

DIRENÇ ILE ILGILI BILGI:
KOTOOX 10 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 10B
olarak sınıflandırılmış bir akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki
koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik
etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için KOTOOX 10 SC 'nin
aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.
Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki
mekanizmasına sahip (Grup 10B ) zararlıya karşı ruhsat almış diğer bitki
koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

KARıŞABILIRLIK DURUMU:

I
Alkaliözelliktekibitki korumaürünleri ile karışmaz.Diğerbitki koruma
ürünleriile kanşim yapmadanönceön karışımtesti yapılmasıtavsiyeedilir.

f
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KORUMA KLOR ALKAli SANAYi VE TicARET A.Ş.

xorooxeıo SC
Süspansiyon Konsantre (SC)

i GRUBU i 108 i AKARISIT (Kırmızı Örümcek Ilacı) i
110 g/L Etoxazole

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında
açılmadan depolandığında 4 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 KLORALKALI SANAYI VE TIcARET A.Ş.
Deniz Mah.Petrol Ofisi Caddesi
Derince- 41900 -KOCAELI
Tel: (0262)23922 70 ( PBX)
Fax:(0262) 229 33 24

®= KORUMA KLOR ALKALI SAN. VE TIC AŞ. 'nin tescilli markasıdır.
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