
T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

GIDAt!: KeRU
sOfUIIAwiPça

Sayı :E-8 1466379-320.04.02[320.04.02]-10123 70

Konu :Etiket Onayı Hk

30.03.2021

KORUMA. KLOR ALKALİ SANA Yİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİNE
Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43

Derince i KOCAELİ

Finnanız adına nıhsath bulunan LİvERON SUPER (150 g/I Teflubenzuron) ve KORTOMİL 90
SP (%90 Methoıııyl) isimli imal bitki konıına ürüıılerine ait "Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılıııası,
Ambalajlarıması ve Etiketlenıııesi Hakkında Yönetmelik" kapsaınında onaylanmış etiket örnekleri ekte
gönderilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiın.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Bakan a.

Daire Başkanı V.

Ek:
1 - KORTOMİL 90 SP ETİKET (2 Sayfa)

2 - LİVERON SUPER ETİKET (2 Sayfa)
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imal Tarihi
Son kullanma tarihi
Şarj No: (Damga ile)
Ruhsat tarih ve rıo'su : 29.12.2009/7444

KULLANILACAGI BiTKi VE ZARARlı ORGANiZMALAR

SON

ZARARlı UYGULAMA UYGULAMA
BiTKi ADI iLE HASATORGANZiMA ADI DOZU

ARASıNDAKi
SÜRE

PAMUK Pamuk yaprakkurdu 35 ml/da 14 gün(Spodoptera Iittoralis) (larva)

BiBER Pamuk yaprakkurdu 35 ml/da
3 gün(Spodoptera /ittora/is) (larva)

Pamuk çizgili
40 ml/daMISIR yaprakkurdu (larva) 14 gün

(Sooaootere exiauaJ

ARMUT Armut psillidi 50 ml/100 L su 14 gün(Cacopsylla pyri) (nimf. ergin)

Antepfıstığı psillidi
100 ml/100 L suANTEPFISTIGI (Agonoscena 14 gün

oistecieeı (nimf)
~-------

BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA HAZıRLANMASı:
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.

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.

UYGULAMA 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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TARIM VE OR.\\AN BAKANLIG!
GIDAve KOt'l1ROl GE~1L MÜDÜRLÜGÜ

KABUL EDlLMİşTİR.

KORUMA KLOR ALKALi SAN. VE Tic. A.Ş.

LivERON@SUPER

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 hiçbir 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
Hapşırma. göz yaşarması. kaşmtı.
iLK YARDIM ÖNLEMLERi:
Genel bilgi Rahatsızlığın devam etmesi halinde 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 Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın.
Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15
dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.
ANTiDOTU VE TEDAVisi:
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulayınız.

;...: " ı:, \.

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

iÇiNDEKILER-r Teflubenzuron i

~~

UYARı KELiMESi TEHliKE

ZARARlıLIK iFADELERi
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı. çok toksik etki.

ÖNLEM iFADELERi
P273 çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafetl göz koruyucu/
yüz koruyucu kullanın.
P305+P351+P338 GÖZ iLE TEMASı HAliNDE: Su ile
birkaç dakika dikkatlice durulayın.
Takılı ve yapması kolaysa. kontak lensleri çıkartın.
Durulamaya devam edin.
P310 Hemen ULUSAL ZEHIR DANIŞMA MERKEZININ
114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekim i arayın.
P391 Döküntüleri toplayın.
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:
• Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak

muhafaza ediniz.
• Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle

kullanmayınız.
• Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü

koymayınız.
• Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
• Balıklar için zehirlidir. yeraltı ve yerüstü sularına

bulaştırmaktan kaçınınız.

ÜnetSAZAK
Ar.ıç<:r~Bölge Müdüru---
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BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLi:
Pamukta pamuk yaprak 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.

Armut psillidi'ne karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen
tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nimflerinin görülmeye başlandığı,
sürgünlerin %15ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde
akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama
yeterli olabilir.

Biberde pamuk yaprak kurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek 100 bitkide 1-
2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde uygulama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar
sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu
açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka
(fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Mısırda pamuk çizgili yaprak kurduna karşı tarlayı temsil edecek şekilde 5
noktada sıra üzerindeki yan yana 5'er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol
edilerek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

ETKi ŞEKLi:
Temas ve mide yoluyla etkili, böcek büyümesini ve gelişimini önleyici bir insektisittir.
Larvalarda ve nimflerde kitin oluşumunu engelleyerek gömlek değişimi sırasında
ölümlerine neden olur. Uygulamadan sonra böceklerde beslenme azalır. Etki şeklinin
özelliği nedeniyle larva öldürücü etkisi birkaç gün sonra görülür.

DiRENÇ iLE iLGiLi BiLGi:
LivERON SUPER adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 15 olarak
sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma
ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle,
direnç gelişimini geciktirmek için LivERON SUPER'in aynı üretim sezonu içerisinde
önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği
durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 15 harici ) bitki koruma
ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARıŞABiLiRLiK DURUMU:
Dithianon, Alphacypermethrin, Tebufenyrad terkipli ilaçlarla karıştırılarak
kullanılabilir. Ancak büyük miktarda karışım yapılmadan önce küçük miktarda ön
karışım yapılarak fizikselolarak karışımın uygunluğunun belirlenmesi yararlı olur.
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TARIhi VE OlUiAN BAKAtlliGI
GIDA ve KONTROL GE~'EL MÜDÜRLÜGÜ

KABl:l EDİlMİşTİR.

KORUMA KLOR ALKALi SAN. VE Tic. A.Ş.

LivERON@SUPER
SÜSPANSiYON KONSANTRE (SC)

i GRUBU i 15 i iNSEKTisiT (BÖCEK iLACI) i
150 g/L Teflubenzuron

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
aire Başkan V

DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal 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. 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 SAN. VE TiC. A.ş.
Deniz Mah. PetrolOfisi Cad. No: 43
41900-Derince/KOCAELi
Tel (0262)2392270 (2 hat)
Fax:(0262)229 3324

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

Ünet SAZA K
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ATROPiN antidotudur.Acil ihtiyaçlarda 0.5 mg. Atropin tabletleri için doktora
danışın.Hastaya ağızdanbir şey vermeyiniz.Şayet ikaz belirtileri görülürse(ikaz
belirtileri aşağıda verilmiştir) doktor gelmeden önce 2,5 tablet (her biri 0.5 mg)
ATROPiNEyutturulur.Bu işlemeboğazkuruyuncayakadar her 10-15dakikadabir
devamedilir.
TEDAVi: Tedavi için ATROPiN SÜLFAT kullanılmalıdır. Damardan 1.2-2 mg
dozunda her 10-30 dakikadabir iyileşme görülünceyekadar enjeksiyonadevam
edilir. Suni teneffüs ve oksijen lüzumlu olabilir. Hasta iyileşineeye kadar diğer
kolinesterazinhibitörlerindenbiri kullanılmamalıdır.Mortinveya2-PAMkullanmayın.
Bununla beraber Kortomil 90 SP ve organik fosforlu insektisitlerinzehirliliğini
ortaya çıkarmak için yukarıda anlatıldığı gibi ATROPiN SÜLFAT tedavisini

.-'''-' tamamlayıcıgaye ile 2-PAMtavsiyeedildiğigibi kullanılmalıdır.
,._.~.;-------=~~~ Herhangibir zehirlenmeanındaaşağıdakiUlusalZehirDanışmaMerkezi(UZEM)// rf rf "··t;ıefonnumarasınıarayarakilk yardımve tedavi içindahafazla bilgi alabilirsiniz.

, {: ,·V·" .'i,
i'i~/~? ~ .. ',} \). UZEM (ULUSAL ZEHIR DANIŞMA MERKEZi) TEL: 114
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Imal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl ()dl'lf.,

Son kullanma tarihi : (" )
Şarj No: (Damga ile) :
Ruhsat tarih ve No'su: 21.03.1988/2149

KULLANILACAGI BiTKi VE ZARARlı ORGANiZMALAR
SON

ZARARlı ORGANZiMA UYGULAMA
UYGULAMA

BiTKi ADI iLE HASATADI DOZU
ARASINDA
Ki SÜRE

Yeşilkurt
PAMUK (Heficoverpa armigera ) 80 g/da(larva) 7 gün

i(*)
TÜTÜN Şeftali yaprakbiti
(FiDEliK VE i(Myzus persicae) 55 gıda 14 günTARLA Tütün tripsi (nimf ve ergin)
DÖNEMiNDE) (Thrips tabaci)
* Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Kullanılmaz.
BITKI KORUMA URU NUN UN 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.
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.
Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım
miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az
rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

ILAÇLAMA MAKiNASıNıN TEMiZllGi:
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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GIDA ve KONTROL GE~'ILMÜDÜRLÜGÜ
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KORUMA KLOR ALKALi SANAYi VE TiCARET A.Ş.

Kortomll" 90 SP
SUDA ERIYEBILIR TOZ ( SP)

i GRUBU i 1A i iNSEKTiSiT(BÖCEK iLACI) i
% 90 Methomyl

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 insan ve 10 gün süre
ile hayvan sokmayınız.
insan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için kullanım talimatına
uyunuz.

TAVSiYE EDiLEN ÜRÜNLERiN DıŞıNDA KULLANILMASI KESiNLiKLE
YASAKTıR.

ZEHIRLENMEBELiRTILERi:
Methomyl zehirlenmeleriantichlorinesteraseaktivite ile ilgili halsizlik. başağrısı.
bulanık görme. bulantı. mide krampları. gÖğüs sıkışması. gözbebeklerinin
büzülmesi, adele titremesi,terlemeve nabızdüşmesigibi etkilermeydanagetirir.
ILK YARDIM ÖNLEMLERi:
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 Hemen tıbbi yardım alın. Ağzı suyla iyice çalkalayın. Birkaç bardak su
veya süt içirin. Kusma tehlikeli olabileceğinden dolayı. kazazede kendini
rahatsız hissederse kusmayı durdurun. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan
bir şey vermeyin. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan
tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın. Kazazedeyi
gözlem altında tutun.
Cilt teması Ciltle kalan parçaları temizleyin. Su ile yıkayın.
Göz teması Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa
çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve
tıbbi yardım alın.
ANTiDOTU:

Net Miktarı (kg .,"ya lt)
Azami perakende satış fiyatı

i içiNDEKiLER i Methomyl i

~~~
UYARı KELiMESi: TEHLiKE

ZARARlıLIK iFADELERi
H300 Yutulması halinde öldürücüdür.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı. çok toksik etki.

ÖNLEM iFADELERi
P273 çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldivenl koruyucu kıyafeVgöz koruyucul yüz
koruyucu kullanın.
P301+P310 YUTULDUGUNDA ULUSAL ZEHiR DANIŞMA
MERKEZiNiN 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktorul hekimi arayın.
P305+P351+P338 GÖZ ILE TEMASı HALINDE Su ile birkaç
dakika dikkatlice durulayın.
Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya
devam edin.
P405 Kilit altında saklayın.
P501 içeriğil kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için.
kullanma talimatlarına uyun.

KULLANıRKEN VE DEPOLANlRKEN DiKKAT
EDiLECEK HUSUSLAR:

• Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı
kullanılmaz.

• Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü
sularına bulaştırmayınız.

• Ürün, kendi ambalajları içinde rutubetsiz
yerlerde muhafaza edilmelidir.
Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha
ediniz.

ÜnetSAZAK
Ankara Bölge Müdürü



BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANlVı,;. "EKLi:

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol
edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 rn'lik sıra uzunluğunda ortalama
2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamuk bitkisi susuzluktan dolayı pörsürnüş iken Kortomil 90 SP uygulamalardan
sonra bir miktar kızarma görülebilir. Kızarıkhğa mani olmak için pamuk bitkisi
pörsürnüş iken uygulama yapılmaması tavsiye edilir. Düşük dozlarda Kortomil 90
SP herhangi bir renk değişikliğine sebep olmaz ve böylece mevsim boyunca
birçok defa kullanılabilir. Kortomil 90 SP pamuğun bütün büyüme devrelerinde
kullanılabilir, fakat mevsim sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha
fazla kızarıkhk görülebilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanın. Dünyada
yapılan birçok denemelere göre 7-15 gün aralıklarla yapılan uygulama
neticesinde oluşan kızarıklık mahsülü azaltmaz. Laboratuar ve tarla denemeleri
Kortomil 90 SP Yeşil kurt yumurtalarına karşı ovisit (yumurta öldürücü) etkisi
olduğunu göstermiştir.

Tütünde yaprakbitine karşı tütün tarlalarında yaprakbiti yoğunluğunun aşırı
çoğalmasını beklemeden mücadeleye geçilmelidir. Ege ve Güneydoğu Anadolu
Bölgeleri için bir yaprakta ortalama 25 adet nimf+ergin görüldüğünde mücadeleye
geçilmelidir. Fide döneminde zrarlı görülünce uygulama yapılır. Tarla döneminde
kullanılan bitki koruma ürünleri ise dikim ile dördüncü el kırımı arasındaki en çok
iki kez uygulanır.

Tütünde tütüntripsine karşı yaprak başına 5 ttün tripsi bulunduğunda uygulama
yapılır.

DiRENÇ iLE iLGiLi BiLGi:
KORTOMiL 90 SP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1A
olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma
ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu
nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için KORTOMiL 90 SP 'nin aynı üretim
sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın
tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farkh etki mekanizmasına sahip
(Grup 1A harici) diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARıŞABiLiRLiK:
Kortomil 90 SP yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali bitki koruma
ürünleri ile karışmaz. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan
ömce ön karışım testi yapılması önerilir.
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DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında
açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma
ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde
hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

ÖNEMli: Kullanmadan önce zarfı açmayın. Bitki
koruma ürünü ambalajını tekrar kullanmayın, boş
ambalajı gömün. Ürünü karıştırırken tanka koyarken,
uygulama yaparken veya başka bir şekilde kullanırken
Methomyl buhar ve sisine karşı korunmak için koruyucu
elbise gözlük ve maske kulanın. Her gün temiz elbise
giyin. Kullandıktan sonra yemek yemeden ve sigara
içmeden önce vücudun ürün ile temas eden yerlerini
yıkayın. Uygulama sırasında ve bulaşma tehlikesi
olduğunda hayvanları ve korumasız insanları uygulama
sahasından uzak tutun.

FiRMA BEYANı:
Orijinal ambalajlarında sanlmak kaydı ile, imalatçılar
ürünlerinin kalitesini garanti ederler. imalatçılar
ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya
tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde va ki olacak
zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHiBi, ÜRETici FiRMA:

KORUMA KLOR ALKAli SANA Yi VE TiCARET AŞ.
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.

OnetSAZAK
Ankara Bölge Müdüre.-


