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Finnanız adına nıhsatlı bulunan KORLİSTRO SC (480 g/1 Mesotrione) isimli bitki
konuııa ürününün etiketine 2021 Haziran komisyonunda uygun bulunan haşhaşta yabancı
otlara karşı 30 ml/da dozunda yeni tavsiyeler eklenmiş olup, Genel Müdürlüğümüzce
onaylanan etiket örneği yazıınız ekinde gönderilmektedir,

Bilgilerinizi rica ederim.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Bakaıı a.

Daire Başkaııı

Ek: KORLİSTRO SC (2 Sayfa)
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Imal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yılolarak)
Son kullanma tarihi : (-" " - )
Şar] No: (Damga ile)
Ruhsat tarih ve rıo'su : 25.12.2014/9996
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BITKI KORUMA URUNUNUN KULLANlLACAGI BITKI VE ZARARlı

ORGANiZMALAR
Son Uygulama

UYGULAMA ile Hasat

SıTKıADI ZARARlı ORGANIZMA ADI DOZU VE Arasındaki
DÖNEMI süre

Sirken 30 mllda
(Chenopodium a/bum ) (Çıkış sonrası

Mısır
Köpeküzümü yabancı otlar 30 gün
(So/anum nigrum) 2-6 yapraklı
Kırmızı köklü tilki kuyruğu dönemde)
(Amaranthus retroflexus)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Sirken (Chenopodium a/bum)
Köygöçüren (Cirsium arvense)
Topalak (Cyperus rotundus)
Yabani Havuç (Daucus carota)
Ballıbaba (Lamium
amp/exicau/e) 30 mllda
Çoban değneği (Po/ygonum (Çıkış sonrası
avicu/are) yabancı otlar 70 gün

Haşhaş Kıvırcık Iabada (Rumex crlspus) 4-6 yapraklı
Karahindiba (Taraxacum dönemde)
officina/e)
Tarla köpek papatyası
(Anthemis arvensis)
Dil Kanatan (Ga/ium aparlne)
Hakiki papatya (Matricarla
chamomilla)
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KORUMA KLOR ALKAli SAN. VE Tic. A.Ş.

KORLisTRO®SC
SUSPANSiYON KONSANTRE(SC)

i GRUBU i F2;28 i HERBiSIT(YABANCIOT iLACI) i
480 glL Mesotrione

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç birşey
yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Ilaçlanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
Insan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye
edildiği şekilde ve tavsiye edildiği dozda kullanınız.

TAVSiYE EDILEN ÜRÜNLERiN DıŞıNDA KULLANILMASI
KESiNLiKLE YASAKTıR.

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajlarının Y.'üne
kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu
ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.
ZEHiRLENME BELIRTILERI:
Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.
ILKYARDıM ÖLEMLERI:
Soluma Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes
alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. vaka, 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
tavsiyelmüdahale alınız. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe
kusturmaya çalışmayın.
Cilt teması Su ile yıkayın.
Göz teması Su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa
çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Rahatsızlığın devam etmesi
halinde tıbbi yardım alın.
ANTIDOTU ve ÖZELLIKLERI:
Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi edilir.

UZEM (ULUSAL ZEHIR DANIŞMA MERKEZI) TEL: 114

KULLANMADAN ÖNCE ŞIŞEYIIYICE ÇALKALAYINIZ
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Net Miktarı (kg veya lt) :
Azami perakende satış fiyatı:

i IçiNDEKILER i Mesotrione ı
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UYARı KELIMESI: DIKKAT

ZARARlıLIK IFADELERI
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM IFADELERI
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldivenl koruyucu kıyafetl göz koruyucul 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.
P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardımı bakım alın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 lçeriğil kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 Insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek
için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANıRKEN VE DEPOLARKEN DiKKAT EDILECEK
HUSUSLAR:

• Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında
kullanmayınız.

• Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yer üstü sularına
bulaştırmayınız.

• Boş ürün ambalajlarını herhangi bir gaye için
kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

Gökhan BAŞTUG
Teknik Müdür

Ziraat YOksek Mühendisi

LOR ALKALi
Ticaret A.$.

DenivMah. P,t,lrol Ofisi Cad. No. 43
Derlnce·KOCAELI
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KALIBRASYON:
Uygulama öncesinde ilaçlama -makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara-
kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile
doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak
su miktarı hesaplanır.
ILAÇLAMA MAKiNESININ TEMiZLIGi:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu
güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştıncıyı ve
püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama
işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Vıkama suyunu ve atıkları su
kaynaklarına boşaltmayınız
BiTKi KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILMA ŞEKLi:

KORLlsTRO SC; mısır tarlalarındaki tek yıllık geniş yapraklı yabancı otları başarıyla
kontrol eden bir yabancı ot ürünüdür. KORLlsTRO SC, esas itibariyle yeşil aksamdan
(yaprak, gövde) ve çıkış öncesi uygulamalarda köklerden alınır, bitkilerin iletim
dokularında (hem ksilem hem de floemde) suratle taşınır. Ilacın etkili maddesi mesotrione;
yabancı otlarda direkt olarak karotinoid biosentezini durdurur ve bitkileri ölüme götüren
klorofil maddesinin parçalanmasını sağlar. Çıkış sonrası uygulamalarda, yabancı otlarda
ilk belirtiler 5-7 gün içinde ortaya çıkar, yaklaşık 14 gün sonra yabancı otlar tamamen ölür.
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KORLisTRO®SC
SUSPANSiYON KONSANTRE(SC)

i GRUBU i F2;28 lHERBlslt(YABANCIOT iLACI) i
480 g/L Mesotrione

Mısırın her döneminde güvenle kullanılabilir. Çıkış sonrası uygulamalarda mısır bitkisinde
zayıf kütiküla oluşumu, zayıf toprak yapısı, uygulamadan sonra soğuk ve nemli, son
derece kurak hava koşulları ve gece gündüz arasındaki aşırı sıcaklık farklılıkları gibi
nedenlerden dolayı oluşan stres koşulları altında mısır bitkisinde yapraklarda hafif renk
açılması görülebilir ancak bu durum geçici olup verimde herhangi bir olumsuzluğa neden
olmaz.

Haşhaş dar ve genil yapraklı yabancı otlara karşı haşhaşın 4-6 yapraklı dönemlerinde
çıkış sonrası kullanılır.

BITKi TOLERANSı: KORLisTRO SC, sadece mısırda kullanılmak üzere geliştirilen özel
bir yabancı ot ürünüdür. Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, mısır tarafından iyi
tolere edilir. Tohumluk üretilen mısırlarda ve kendileme hatlarda kullanılabilir. Bu durumda
mutlaka hibrid üreticisinin önerilerine uyulmalıdır. Tatlı mısır ve patlamalık (popcornı mısır
cejitlerinde kullanılmaz. .
MUNAVEBE VE TEKRAR EKIM: Herhangi bir nedenle mısır çıkışı olmaz ise hemen
tekrar mısır ekilebilir. Münavebe bitkisi olarak toprak işlemesinden sonra kışlık buğday,
kolza ve ayçiçeği ekilebilir.

DIKKAT: Şekerpancarı, bezelye ve bakla ekimi, KORLlsTRO SC uygulamasından 18 ay
sonra ve toprak işlemesinden sonra yapılabilir. Mısır ekimini takiben münavebe bitkisi
olarak şekerpancarı ve sebzeler ekilemez. Yabancı otlar ve mısır ıslak iken, ilaçlama
yapılmamalıdır.

DIRENÇ iLE iLGiLi BiLGi:
KORLlsTRO SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F2;28 olarak
sınıflandırılmış bir herbisiltir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin
tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini .
geciktirmek için KORLlsTRO SC 'nin aynı üretim sezonu içerisinde öneriıel).dÖ1\lliıE:"·~~·~."
uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumıar.dd%-.....Ise, ~rıq:(~.... '.
etki mekanizmasına sahip (Grup F2;28) a diğer bitki koruma ürünlerinin k~arfltmasırf!d "'"'_., .' ~
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DEPOLAMA DURUMU:
Normal (serin ve kuru) şartlarda orjirıal 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 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 KLOR ALKALI SANAVI VE TIcARET A.Ş.
DENIZ MAHALLESI, PETROL OFISI CADDESI, NO: 43
Derince-KOCAELI
Tel: (0262)239 22 70 (2 hat)
Fax:(0262)229 33 24
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