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İNSEKTİSİTLER
BETHRİN® 2.5 EC
Akti̇f madde: Litrede 25 gr Deltamethrin
Formülasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

Kontakt ve mide etkili sentetik piretroidtir. Ani etkilidir.

Bitki Adı

Zararlı Organi̇zma Adı

Kabak

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

Domates (Sera)

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

Patlıcan (Tarla)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

Fasulye

Yaprakbiti (Aphis spp.)

Elma

Bağ*

Elma iç kurdu (Cydia pomonella)
Elma ağ kurdu
(Hyponomeuta malinellus)

Uygulama Dozu
100 ml/da

3 gün

50 ml/da, Larva

3 gün

100 ml/da Larva, Pupa, Ergin

3 gün

50 ml/da

3 gün

15 ml/100 L su
5 ml/100 L su

Dürmece
(Sparganothis pilleriana)

50 ml/100 L su

Salkım güvesi (Lobesia botrana)

30 ml/100 L su

3 gün

3 gün

Kiraz

Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi)

25 ml/100 L su, Ergin

3 gün

Armut

Armut psillidi (Cacopsylla pyri)

50 ml/100 L su

3 gün

Antep fıstığı

Antepfıstığı psillidi
(Agonoscena pistaciae)

30 ml/100 L su

3 gün

Patates

Patates böceği
(Leptinotarsa decemlineata)

30 ml/da

3 gün

Hortumlu böcek (Sitona sp.)

50 ml/da

Apion (Apion arrogans)

50 ml/da

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

20 ml/da

Mantolu böcek (Amicta oberthuri)

30 ml/da

Mercimek,
Nohut

Mısır

Mısır koçankurdu (Sesamia sp.)

Şeker
pancarı

Şekerpancarı piresi
(Chaetocnema sp.)
Bozkurt (Agrotis sp.)
Kalkan böceği (Cassida spp.)
Süne (Eurygaster spp.)

Hububat

Hububat hortumlu böceği
(Pachytychius hordei)
Ekin kamburböceği (Zabrus spp.)

Zeytin

Ayçiçeği
Fındık

3 gün

25 ml/da

3 gün

30 ml/da 1-3 dönem nimf
50 ml/da 4-5 dönem nimf ve
yeni nesil ergin
30 ml/da

3 gün

20 ml/da
(Satıh uygulaması)

Zeytin sineği (Bactroera olea)

25 ml/100 L su

Zeytin güvesi (Prays olea)

30 ml/100 L su

Zeytin kara koşnili (Saissetia oleae)

25 ml/100 L su

Çayır tırtılı (Loxostege sticticalis)

25 ml/100 L su

Yeşil kurt (Helicoverpa armigera)

75 ml/100 L su

Kır tırtılı (Lymantria dispar)

30 ml/100 L su

• Etki süresi 20-30 gündür.

3 gün

50 ml/da
(15 gün ara ile 3 uygulama)

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.
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Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

3 gün

3 gün
3 gün

İNSEKTİSİTLER
Bi̇tki̇ Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Kabak Tütün beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu zaman saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş
adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda
kimyasal mücadele uygulanır.
Domateste yeşilkurt: Tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın 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.
Patlıcan Tütün beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu zaman saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her
beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda
kimyasal mücadele uygulanır.
Fasulye yaprakbiti: Nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze
yaprak ve sürgünlerinden rastgele birer yaprak koparılır. Baklagillerde 25-50; patlıcan, kabakgiller ve lahana gibi büyük
yapraklı bitkilerde 20-40 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet
ise mücadeleye karar verilir.
Elma içkurdu: Elma içkurdu’na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu
mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve
içine girmeden önce öldürmektir.
Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa
ilaçlama yapılır.
Dürmece: İlkbaharda larvaların kışlaklardan çıkıp uyanan asma gözlerine ilk geldiği tarihten itibaren 10 ve 30 gün sonra
yapılmalıdır.
Bağ salkım güvesine karşı: Salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre 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 toplamı 2. Dölde 520 gün-derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. Dölde
çiçek tomurcuğu, 2. Dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde
uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.
Mercimekte Mantolu böceğe karşı: Çok yoğun bulaşmalarda ilaçlama yapılmalıdır.
Mercimekte Hortumlu böceğine karşı: Kurak geçen dönemlerde ve zararlı yoğunluğu fazla olduğu durumlarda bitkiler
5-10 cm boyundayken bir kez ilaçlama yapılır.
Mercimekte Apion’a karşı: Ergin mücadelesinde m2 ortalama 3-5 ergin veya daha fazla olduğunda, larva için bitki
başına 3 veya daha fazla larvalı çiçek tomurcuğu olduğunda veya tepe tomurcuklarında % 10 un üzerinde bulaşma
olduğunda uygulama yapılır.
Armut psillidine karşı: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler
görülmeye başladığı ve sürgünlerin % 15’den fazlasında bulaşma görüldüğünde ilaçlama 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.
Patates böceğine karşı: Günlük ortalama sıcaklık 14-15°C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek,
ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu
gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır.
İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek
yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir.
Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu
% 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik
dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40’a kadar çıkmaktadır.
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İNSEKTİSİTLER

Buğday Ekin kamburböceği: Yüzey ilaçlaması yapılır.
Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.
Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal
mücadeleye karar verilir.
Mısır koçankurduna karşı: İlk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama
daha yapılır.
Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başına
yaprak ve yeni sürgünlerde % 10’dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün
sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek
büyüklüğündeki meyvelerin % 10’unda canlı “yumurta+larva” olduğunda ilaçlama yapılır.
Zeytin sineğine karşı: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve
tuzaklarda yakalanan Zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.
Zeytin Karakoşniline karşı: Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla ilaçlama yapılacak bahçelerde,
bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı
dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların % 50 sinin açıldığı devrede birinci,
% 90’ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.
Kiraz sineğine karşı görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde uygulamanın yapılması
gereklidir.

Karışabilirlik durumu: Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.
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İNSEKTİSİTLER
CAPELLA®

İnsekti̇si̇t-Akari̇sit
Akti̇f madde: Litrede 240 gr Bifenazate
Formülasyon: Akıcı Konsantre (SC)

Özelli̇kleri:

Capella® Kırmızı örümceklerin kontrolünde kullanılan seçici bir akarisittir. Capella® karanfil, domates, hıyar, çilek, biber,
patlıcan ve bağda kırmızı örümceklerin tüm hareketli dönemlerine karşı etki ederek ani etkili ve uzun süreli kalıcı bir etki sağlar.

Bitki Adı

Zararlı Organi̇zma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

Karanfil
(Süs bitkisi)

Pamuk kırmızıörümceği
(Tetranychus cinnabarinus)

60 ml/ da

1 gün

Domates
(Tarla-Sera)

Pamuk kırmızıörümceği
(Tetranychus cinnabarinus)
İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

60 ml/ da
(larva,nimf,ergin)

1 gün

Hıyar
(Sera)

Pamuk kırmızıörümceği
(Tetranychus cinnabarinus)
İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

60 ml /100 L su
(larva,nimf,ergin)

1 gün

Çilek

Pamuk kırmızıörümceği
(Tetranychus cinnabarinus)
İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

60 ml /100 L su
(larva,nimf,ergin)

1 gün

Biber
(sera)

İki noktalı kırmızı örümcek
(tetranychus urticae)
Pamuk kırmızı örümceği
(Tetranychus cinnabarinus)

60 ml / 100 L su
(Larva,nimf , ergin)

1 gün

Patlıcan
(sera)

İki noktalı kırmızı örümcek
(tetranychus urticae)
Pamuk kırmızı örümceği
(Tetranychus cinnabarinus)

60 ml / 100 L su
(Larva,nimf , ergin)

1 gün

Bağ

İki noktalı kırmızı örümcek
(tetranychus urticae)

60 ml / 100 L su
(Yumurta, Larva,nimf, ergin)

14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli :

Karanfil’de, ilaç bitkilere çiçeklenmeden önce veya çiçek kesiminden sonra uygulanmalıdır. Bir yaprakta ortalama 10
adet kırmızı örümcek bulunduğunda ilaçlama yapılır. Tek uygulama yeterlidir.
Hıyar ve Patlıcan’da: Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızı örümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.
Domates ve Biber’de: Yaprak başına ortalama 3 adet canlı kırmızı örümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.
Çilek’te: Erken dönem uygulaması: Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çiçek ve yeşil meyve
döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken
dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.
Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim
başında (Mart sonu - Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki
bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi
durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık
başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen
sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.
Bağ: Kırmızıörümcek’lere karşı mücadele popülasyon yogunluğu yaprak başına ortalama 5-8 hareketli bireyi
geçtiğinde ilaçlama yapılmalıdır.

Karışabilirlik durumu: Diğer bitki koruma ürünleri ile ön karışım testi yapılmadan kullanılmamalıdır.
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İNSEKTİSİTLER
COPCOL®
Akti̇f madde: Litrede 400 gr Dimethoate
Formülasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

Sistemik kontakt ve mide etkili bir insektisittir.

Bitki Adı

Zararlı Organi̇zma Adı
Yaprak bitleri (A. .pomi, D.plantaginea,
D.devecta,M.persicae,H.pruni,P.persicae)

Elma

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

100 ml/ 100 L su

Armut kaplanı (Stephanitis pyri)

80 ml/100 L su nimf-ergin

Elma pamuklubiti (Eriosoma lanigerum)

100 ml/100 L su nimf-ergin

7 gün

Ağaç sarıkurdu (Zeuzera pyrina)

150 ml/100 L su larva

Şeftali

Şeftali virgül kabuklubiti (Nilotaspis halli)

150 ml/100 L su larva

7 gün

Erik, Kayısı, Şeftali,
Badem

Fidan dipkurtları (Capnodis spp.)

200 ml/100 L su ergin, larva

7 gün

Şıralı zenk (Idiocerus stali)
Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae)
Antepfıstığı

Antepfıstığı içgüvesi
(Schneidereria = (Recurvaria) pistaciicola)

Zeytin

150 ml/100 L su
150 ml/100 L su nimf-ergin

150 ml/100 L su larva

Antepfıstığı meyve içkurdu
(Megastigmus pistaciae)

150 ml/100 L su

Antepfıstığı gözkurdu
(Thaumetopoea solitaria)

150 ml/100 L su larva

Zeytin çiçek sapı sokanları
(Calocoris trivialis, C. annulus)

150 ml/100 L su nimf

Zeytin güvesi (Prays oleae)

Zeytin kırlangıç böceği
(Agalmatium flavescens)
Zeytin kurdu
(Coenorrhinus cribripennis=
Rhynchites ruber)
Zeytin pamuklubitleri (Euphyllura spp.)

Zeytin sineği (Bactrocera oleae)
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Uygulama Dozu

7 gün

100 ml/100 L su
Larva (Yaprak veya çiçek dölüne)
150 ml/100 L su
Larva (meyve dölüne)
150 ml/100 L su nimf

21 gün

150 ml/100 L su-ergin

150 ml/100 L su nimf-ergin
100 ml/100 L su larva-ergin
(Zehirli yem kısmi ilaçlama)
750 ml ilaç+4000 ml protein
hidrolizat/ha larva, ergin

21 gün

İNSEKTİSİTLER

Bitki Adı

Zararlı Organi̇zma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

Glayöl

Çiçek soğanakarı (Rhizoglyphus echinopus)

100 ml/100 L su ergin-larva
(soğanlar bandırılır)

7 gün

Kavak

Kavaklarda küçük teke böceği
(Saperda populnea)

200 ml/100 L su ergin-larva

7 gün

Bi̇tki̇ Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Uygulama esnasında bitki en iyi şekilde ıslanmalı, yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle yaprak alt yüzeylerinin de
ıslanması sağlanmalıdır.
Elma—Yaprak bitleri: Vegetasyon süresi boyunca 100 sürgünde 5-15 arası sürgünde bulaşık görüldüğünde veya sürgünlerde 5-10 koloni
görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Meyve ağaçlarında yaprakbitlerine karşı genel olarak çiçekten önce ve yazın ilaçlama yapılmalıdır.
Elma- Armut kaplanı: Nisan ayından itibaren erginlerin kışlaklarından çıkıp yapraklara geçtiği, fakat henüz yumurta bırakmadığı
dönemde 10 ağacın farklı yönündeki birer sürgünden alınan toplam 100 yaprakta ergin sayısı, yaprak başına ortalama 1 adet
olduğunda ilk ilaçlamaya karar verilir. 1. Döl nimflerinin yoğun olduğu haziran ayında yukarıdaki yöntemle ergin ve nimfler sayılır. Yaprak
başına ortalama 2-4 adet ergin ve nimf mevcut ise, 2. ilaçlama yapılır. Gerekirse temmuz sonu veya ağustosun ilk haftasında 2.bir
ilaçlama yapılır.
Elma- Ağaç sarıkurdu: Mayıs ayında asılan izleme tuzaklarında ilk ergin yakalandıktan sonra ki 14-16. günlerde (haziran ayı) ilaçlama
yapılmalıdır. Tuzaklarda erginler yakalanmaya devam ettiğinde ağustos ayında 2. ve Ekim ayında 3. ilaçlama yapılmalıdır.
Fidan dipkurtları: Zararlı tespit edilirse; ergin mücadelesi mayıs-haziran aylarında (hava sıcaklıkları 25-26°C olmadan ) yeşil aksam
kaplama şeklinde ilaçlama yapılmalıdır. Larva mücadelesi ise haziran, temmuz, ağustos aylarında, zararlının yumurtalarını koyduğu
dönemde, her 15 günde bir kök boğazından itibaren aşı noktası dâhil 1 m. çapında yüzey ilaçlaması yapılmalıdır.
Şeftali- Şeftali virgül kabuklubiti: Yazın ise, nisan sonundan itibaren yapılan kontrollerde ilk hareketli larvalar görüldükten 1-2 hafta
sonra 1. ilaçlama ve ilacın etki süresi dikkate alınarak 2. ilaçlama yapılır.
Antepfıstığı- Şıralı zenk: Nimflere karşı yaz aylarında yapılacak uygulama zamanının saptanması için 10 ağaçta 100 meyve salkımı
kontrol edilir ve meyve salkımı başına 25 yumurta izi sayıldığında ilaçlama yapılması gerektiğine karar verilir. Yumurtaların % 50 oranında
açıldığı mayıs ortası ile haziranın ilk haftası arasında ilaçlama yapılır. Erginlere karşı kış aylarında yapılacak mücadele ise Şubat-Mart
aylarında sürgünlerde erginler görüldüğünde, gözler patlamadan 20 gün önce ilaçlama yapılmalıdır.
Antepfıstığı- Antepfıstığı psillidi; Mayıs ayı başından itibaren haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak
başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan
tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.
Antepfıstığı-Antepfıstığı içgüvesi: Kimyasal uygulama kışlayan dölün yani birinci neslin larvalarına karşı yapılmalıdır. 10 ağacın değişik
yönlerinden meyve salkımları kontrol edilmeli, meyvelerdeki bulaşma oranının % 3’ü bulması durumunda uygulamaya karar verilmelidir.
Antepfıstığı meyve iç kurdu: Ağaç üzerinde kalmış veya toprağa dökülmüş bir yıl öncesine ait 300 meyve mart-nisan aylarında kontrol
edilir. Meyve içinde saptanan canlı larva oranı % 10 ise kimyasal uygulama yapılmalıdır. Mayıs ayından itibaren yapılan kontrollerle ergin
çıkışı izlenir. İlk ergin çıkışının görülmesinden bir hafta sonra uygulamaya başlanır.
Antepfıstığı gözkurdu: Yapılan kontrollerde ağaç başına 2-3 yumurta paketi bulunan bahçeler bulaşık sayılır. Bahçede ağaçların %
50’si bulaşık ise bahçenin tamamı, bu oran daha düşük ise yalnız bulaşık ağaçlara uygulama yapılmalıdır. Tomurcukların patlama
döneminde, yumurtalardan çıkışlarını tamamlamış birinci ve ikinci dönem larvalarına karşı nisan ayı başından sonuna kadar uygulama
yapılır.
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Zeytin çiçek sap sokanı: Zeytin çiçek sap sokanı mücadelesi zeytin güvesi çiçek nesli mücadelesi ile aynı zamana rastladığından,
zeytin güvesi için mücadele yapılan bahçelerde, bu zararlı için ayrı bir uygulamaya gerek yoktur. Zeytin güvesi mücadelesi yapılmayan
bahçelerde, zeytinin çiçek açma zamanında, nisan sonu mayıs başlarında, ağaç başına yaklaşık 25 adet zararlı saptandığında
uygulama yapılmalıdır.
Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde uygulama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve
yeni sürgünlerde % 10’dan fazla zarar görüldüğünde çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir
uygulama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin %
10’unda canlı ‘‘yumurta+larva’’ olduğunda uygulama yapılır.
Zeytin kırlangıç böceği: Diğer zararlılara karşı yapılan kimyasal uygulamalar ile bu zararlıya karşı uygulanan mekanik mücadele
zararlıyı baskı altında tutmaktadır. Kimyasal mücadeleye gerek duyulmamaktadır.
Zeytin kurdu: Yapılacak kontroller sonucunda bir ergin dahi görülse uygulamaya başlamak gerekir.
Zeytin pamuklu biti: İlaçlamanın mutlaka gerekli olması halinde zeytin pamuklu bitinin en uygun mücadele zamanı, sürgün uçlarında
ilk pamuklanmalar görüldükten 10 gün sonra başlamak üzere çiçeklenme zamanına kadar olan dönemdir. Zeytin güvesi çiçek nesli için
mücadele yapılan bahçelerde, bu zararlı için ayrı bir uygulamaya gerek yoktur.
Zeytin sineği: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda
yakalanan zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde uygulamaya geçilir. Vuruk sayıları haftada 1-2 kez, ağaçların güneydoğu kısımlarındaki parlak, yağlanmaya başlamış, flüoresan sarı renkteki en az 1000’er meyvede yapılarak, vuruk yüzdesi belirlenir.
Yapılan sayımlarda salamuralık çeşitlerde % 1 vuruk, yağlık çeşitlerde % 6-8 vuruk saptandığında, yer aletleriyle zehirli yem kısmi dal
uygulaması veya kaplama uygulama yapılmalıdır.
Glayöl çiçek soğanı akarı: Söküm zamanı soğanlar kesilerek kontrolleri yapılır, % 20 bulaşma varsa mücadeleye geçilir.
Kavaklarda küçük teke böceği: Larvaların henüz oduna ulaşmadığı yeni bulaşmalarda Mayıs-Temmuz aylarında 20 gün ara ile iki
ilaçlama yapılmalıdır.

Karışabilirlik durumu: Diğer bitki koruma ürünleri ile ön karışım testi yapılmadan kullanılmamalıdır.
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İNSEKTİSİTLER
EVANDER®
Akti̇f madde: %5 Emamectin benzoate
Formülasyon: Suda Çözünebilir Granül (SG)

Özelli̇kleri:

Emamectin benzoate, yapraklarda beslenen Lepidoptera larvalarına yüksek derecede etkili olup larvalarda sinir
uyarılarını bloke eder. Bu durumda, larvaların beslenmesi hemen durur ve paralize olurlar. Maksimum larva ölümleri 4
gün içinde gerçekleşir. Neemarin güçlü bir mide zehiri olup, kontak etkiye de sahiptir.

Bitki Adı

Biber
(Sera)

Zararlı Organizma Adı
Pamuk yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)
Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat
Arasındaki Süre

30 g/da Larva

7 gün

Biber
(Tarla)

Pamuk yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)

30 g/100 L su Larva

7 gün

Domates
(Sera)

Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)

30 g/100 L su Larva

7 gün

Domates
(Tarla)

Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)

30 g/100 L su Larva

7 gün

Bağ*

Salkım güvesi
(Lobesia botrana)

25 g/100 L su Larva

7 gün

Hıyar
(Sera)

Pamuk yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)

30 g/100 L su Larva

7 gün

Patlıcan
(Sera)

Pamuk yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)

30 g/100 L su Larva

7 gün

Pamuk yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)

35 g/da Larva

7 gün

Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)

40 g/da Larva

21 gün

30 g/100 L su Larva

-

Pamuk

Karanfil
(Kesme karanfil)

Pamuk yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)
Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)

Zeytin

Zeytin fidantırtılı
(Palpita unionalis)

30 g/100 L su Larva

14 gün

Nar

Harnup güvesi
(Ectomyelois ceratoniae)

30 g/100 L su Larva

14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Biber (sera-tarla), hıyar (sera) ve patlıcan (sera)-Pamuk yaprakkurdu: Uygulama 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta
paketi veya 4-5 larva görüldüğünde yapılmalıdır. Larvalar yaprak üzerine dağılmadan uygulama yapılmalıdır.
Domates (sera-tarla) ve biber (sera)-Yeşilkurt: Larvalar meyveye giriş yapmadan, 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık
olması halinde hemen uygulamaya başlanır.
Bağ-Salkım güvesi: Salkım güvesine karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Eşeysel
çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, birinci dölde akşamüstü
sıcaklıklarının iki gün üst üste 15°C’yi aşması ve süreklilik göstermesi, etkili sıcaklıkların toplamının 1. dölde 120 gd (gün
derece), 2. dölde 520 (gd), 3. dölde 1047 gd’ye ulaşması, asmanın fenolojik olarak 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde
koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olması ve yumurtalardan ilk larva çıkışı takip edilerek uygulama yapılır.
Her dölde bir uygulama yapılır. Ancak 3. dölden itibaren yumurtlama devam edebileceğinden, yeni yumurta bulunduğu
sürece ürünün etki süresi ve hasat tarihi de göz önüne alınarak uygulamalara devam edilir.
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Pamuk-Pamuk yaprakkurdu: Pamukta pamuk yaprakkurdu ile mücadelede en iyi etki için yumurtaların açıldığı dönemde
uygulama yapılması uygundur. Zararlının dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-15 gün aralarla uygulama
tekrarlanmalıdır.
Pamuk-Yeşilkurt: Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek, yeşilkurt
yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.
Karanfil-Pamuk yaprakkurdu: Üç metre uzunluğundaki bir sırada 5-6 adet larva veya 1 yumurta paketi bulunduğunda
mücadeleye geçilmelidir. Uygulamadan iyi bir sonuç alabilmek için, uygulama 1-3 dönem larvalara karşı yapılmalıdır.
İleriki dönemdeki larvalara karşı yapılan uygulamalarda yeterli sonuç alınamaz.
Karanfil-Yeşilkurt: 100 bitkiden 5 tanesinin bulaşık olması halinde derhal mücadeleye başlanır.
Zeytin-Zeytin fidantırtılı: Birinci ve ikinci dönem larvaların çoğunlukta olduğu ve popülasyon oluştuktan sonra uygulama
başlanır.
Nar harnupgüvesine karşı: Haziran sonu temmuz başında meyveler yaklaşık 3-5 cm. çapına geldiğinde, bulaşıklık oranı
da %5’in üzerinde ise bitki koruma ürününün etki süresine bağlı olarak 14 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

Karışabilirlik durumu: Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.
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İNSEKTİSİTLER
FLUMITE® 200 SC
İnsekti̇si̇t-Akari̇sit

Akti̇f madde: Litrede 200 gr Diflovidazin
Formülasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

Özelli̇kleri:

Kırmızı örümceklerin yumurta, nimf ve erginlerine etkili kontak bir akarisittir.

Bitki Adı

Elma

Zararlı Organi̇zma Adı
Avrupa kırmızı örümceği
(Panonychus ulmi)

Uygulama Dozu
25 ml/100 L su
Yumurta, nimf, ergin

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre
28 gün

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Avrupa kırmızı örümceğine karşı ilaçlamaya yaprak başına 5 ergin veya nimf görüldüğünde başlanır. Kırmızı örümcek
popülasyonuna göre 15 gün ara ile tekrar edilir. İlacın nimf ve yumurta etkisi daha fazla olduğundan haşere yoğunluğu
artmadan ilaçlama yapılması tavsiye edilir.

Karışabilirlik durumu:

Methomyl terkipli ilaçlarla karışmaz. Birçok insektisit ve fungisit ile karışabilir. Büyük miktarda karışım yapmadan önce
küçük ölçekli ön karışım yapılması tavsiye edilir.
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HAYCY® SC
Akti̇f madde: 240 g/l Methoxyfenozide
Formülasyon: Süspansiyon Konsantre (SC)

Özelli̇kleri:

Mide zehiri etkili bir insektisittir.

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve
Dönemi

Son Uygulama ile Hasat
Arasındaki Süre

Pamuk

Pamuk yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)

37,5 ml/da
2.ve 3. Dönem larva

21 gün

Bağ*

Salkım güvesi
(Lobesia botrana)

40 ml/100 l su
larva, yumurta

7 gün

Elma

Elma içkurdu
(Cydia pomonella)

60 ml/100 l su
larva

14 gün

Domates
(Sera)

Pamuk yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)

50 ml/da
larva

1 gün

Biber
(Sera)

Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)

60 ml/da
larva

1 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Pamukta pamuk yaprakkurduna 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 göre belirlenir. Larvasit uygulama için
tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1.dölde 120 günderece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir.
Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3.dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1.dölde çiçek
tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde ilaçlamaya
karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.
Elmada Elma içkurdu’na karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma
içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları
meyve içine girmeden önce öldürmektir.
Domateste pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi
veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında 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.

Karışabilirlik durumu:
Haycy® SC’yi, kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri ile karıştırmayınız. Haycy® SC ile yapılacak
karışımları uygulamadan önce çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım testi ve küçük bir alanda deneme
yapması önerilir.

14

İNSEKTİSİTLER
LEERİC®
Akti̇f madde: Litrede 350 gr İmidacloprid
Formülasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

Özelli̇kleri:

Etki süresi uzun sistemik bir bitki koruma ürünüdür.

Zararlı Organi̇zma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

Domates
(Sera)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

100 ml/da nimf, ergin
damlama sulama ile

7 gün

Patlıcan
(Sera)

Beyaz Sinek (Bemisia tabaci)

100 ml/da nimf, ergin
damlama sulama ile

7 gün

Bitki Adı

Bi̇tki̇ Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Domates Tütün beyazsineğine karşı: Beyazsinek ile bulaşık olduğu zaman saptanan alana köşegenler yönünden
girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa
olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.
Patlıcan beyazsineğine karşı: Beyazsinek ile bulaşık olduğu zaman saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her
beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda
kimyasal mücadele uygulanır.

Karışabilirlik durumu: Yüksek derecede alkali ilaçlarla karıştırılmaz.
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MALATON® 65 EM
Akti̇f madde: Litrede 650 gr Malathion
Formülasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

Kontakt ve mide etkili bir insektisittir.

Bitki Adı

Zararlı Organi̇zma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

Domates

Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)

200 ml/da, larva

7 gün

Fasulye

Fasulye kapsülkurdu
(Etiella zinckenella)

200 ml/da, larva

7 gün

Pamuk çizgili yaprakkurdu
(Spodoptera exiqua)

200 ml/da, larva

7 gün

Mısır

Mısır ambar zararlıları

2

200 ml/100 m
Ambar uygulaması

-

Kayısı

Şeftali güvesi
(Anarsia lineatella)

150 ml/100 L su, larva

7 gün

Bağ*

Unlubit
(Planococcus citri)

150 ml/100 L su
Tüm dönemlerde

7 gün

Haşhaş

Haşhaş kökkurdu
(Ceuthorrhynchus denticulatus)

200 ml/100 L su, ergin

7 gün

Hububat

Ambarlanmış hububat ve
mamulleri zararlılarına karşı
Pamuk çizgili yaprakkurdu
(Spodoptera exiqua)

Pamuk

Susam

Soya

2

200 ml/100 m alana
Boş depo uygulaması
250 ml/da,larva

Pamuk yaprakbiti
(Aphis gossypii)

100 ml/da,ergin, nimf

Yaprakpireleri
(Empoasca decipiens,
Asymmetrasca decedens)

170 ml/da, ergin, nimf

Susam güvesi
(Antigastrata catalaunalis)

100 ml/da, larva

Piskokulu yeşilböcek
(Nezara viridula)
Pamuk çizgili yaprakkurdu
(Spodoptera exiqua)

-

7 gün

7 gün

170 ml/da nimf,ergin
7 gün
250 ml/da larva

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
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.
Pamukta pamuk yaprakbitine karşı: Tarla kontrollerinde yaprakbiti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama
ertelenmelidir. Fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25
yaprakbiti saptandığında uygulama önerilir.
Pamukta yaprakpirelerine karşı: Rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1’er adet
olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak
başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.
Pamukta pamuk çizgili yaprakkurduna karşı: Yapılan kontrollerde 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış 2 yumurta
paketi görüldüğünde uygulama yapılır.
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Bağda unlubite karşı: Mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem; asmanın gövdesinde kabuklarda ıslaklık
görülmeye başladığı ve unlubit’in yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönemde koruklar yaklaşık
nohut büyüklüğünde olup yalnız unlubit’in görüldüğü asmalar ilaçlanmalıdır. İkinci devre, unlubit’in yaprak ve
salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı devredir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç
edilen çeşitlerde her iki dönemde de ilaçlama yapılabilir.
Haşhaşta haşhaş kökkurduna karşı: Mart ile nisan ortası arasında, erginlerin topraktan çıkışları en yüksek yoğunluğa
ulaştığı ve m2’de en az 10 adet ergin görüldüğünde, yumurta bırakmadan önce uygulama yapılmalıdır.
Susam güvesine karşı: Zararlı ile bulaşık bitki oranı % 20 olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.
Soyada pamuk çizgili yaprakkurduna karşı: 3 m sıra uzunluğunda 6 larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi
bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir.
Soyada piskokulu yeşilböceğe karşı: 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 8 adet ergin+nimf saptandığında kimyasal
mücadele uygulanır.
Kayısıda şeftali güvesine karşı: Uygulama zamanının saptanmasında eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı
ve bitki fenolojisinden yararlanılır.
Domateste yeşilkurta karşı: Tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın 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.
Fasulyede fasulye kapsülkurduna karşı: Yeşil aksam uygulaması şeklinde uygulanır.
Boş depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.

Karışabilirlik durumu:

Dinitro bileşikleri ve Metalaxyl’li bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Diğer bitki
koruma ürünleri ile karıştırmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.
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NO-PANİC®
Akti̇f madde: 110 g/l Etoxazole
Formülasyon: Süspansiyon Konsantre (SC)

Özelli̇kleri:

Kontakt etkili akarisittir. Kırmızı örümceklerin yumurta, larva ve nimflerine karşı dönem değiştirmelerini engellemek
suretiyle etki gösterir. Erginlere etkili değildir. Bununla birlikte uygulamadan 3-5 gün sonra belirgin etkisini gösterir ve
etki dayanıklılığı 1 ay civarındadır.

Bitki Adı
Elma
Domates

Pamuk

Karpuz
Bağ*
Hıyar
(Tarla-Sera)
Çilek
(Tarla)
Biber
(Sera)
Mısır
Patlıcan (Sera)

Zararlı Organi̇zma Adı

Uygulama Dozu

Avrupa kırmızıörümceği
(Panonychus ulmi)
İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)
İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)
Kırmızıörümcek
(Tetranychus cinnabarinus)
İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae)
İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)
İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

25 ml/100 l su
(yumurta, larva, nimf)
35 ml/100 l su
(larva, nimf)
25 ml/da
(yumurta, larva, nimf)
50 ml/da
(yumurta, larva, nimf)
25 ml/da
(larva, nimf)
25 ml/100 l su
(yumurta, larva, nimf)
35 ml/100 l su
(larva, nimf)

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

35 ml/100 l su
larva ,nimf

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)
İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)
İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

35 ml/100 l su
(larva, nimf)
25 ml/da
(yumurta, larva, nimf)
35 ml/ 100 l su
(yumurta, larva, nimf)

14ml/da

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre
14 gün
3 gün
21 gün

3 gün
7 gün
3 gün
3 gün
3 gün
1 gün
3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Elma-Avrupa kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak
başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.
Domates, Hıyar, Patlıcan ve Biber-Kırmızıörümcekler: Domates, hıyar ve patlıcan da yaprak başına ortalama 5 adet,
biberde 3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.
Pamuk-Kırmızıörümcekler: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız
tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar uygulanmalıdır. Yaprak başına ortalama
Akdeniz Bölgesi’nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 10 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde
uygulama yapılmalıdır.
Karpuz-İki noktalı kırmızıörümcek: Sebze bahçelerinde ilk sayım için çiçeklenme döneminde araziye parsellerin
köşegenlerinden çapraz olarak girilir. 3-5 adımda bir, bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızıörümcek nimf ve erginlerinin
sayımı yapılır. Yapraklar üzerindeki canlı kırmızıörümcekler büyüteç ile sayılıp kayıt edilir. Toplam kırmızıörümcek sayısı
yaprak adetine bölünür. Bir yaprağa düşen canlı kırmızıörümcek sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 5 adet canlı
kırmızıörümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.
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Bağ-İki noktalı kırmızıörümcek: Yayılış gösterdiği bağ alanları gözlem altında tutulmalı, bir yaprakta 5-8 adet
zararlı bulunduğunda kimyasal mücadele önerilir. Birinci uygulamada kullanılan ürünün etki süresi bitiminden
itibaren yapılan sayımlarda, zararlı yoğunluğu eşiğin üzerine çıkarsa, ikinci uygulama yapılır. Hasattan önce yapılan
uygulamalarda, kullanılan akarisitin bekleme süresi dikkate alınarak uygulamaya son verilir. Şayet zarar devam
ediyorsa hasattan sonra da uygulama yapılabilir.
Çilek-İki noktalı kırmızıörümcek: Erken dönem uygulaması: Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında
çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir
uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.
Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim
başında (Mart sonu-Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında
çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Popülasyonun
yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakçık
incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve
toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat
yapılmalıdır.
Mısır-İki noktalı kırmızıörümcek: Mısırda tane bağlama döneminden önce bitkinin alt yapraklarında renk değişimi
(sararma veya kahverengileşme) başlamışsa ve zararlı yüksek yoğunlukta ise ilaçlama önerilir.

Karışabilirlik durumu: Alkali özelliktekiler hariç, diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak
uygulanabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye
edilir.
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SANTAMİTE®
Akari̇sit

Akti̇f madde: 240 g/l Spiromesifen
Formülasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

Özelli̇kleri:

Kontakt etkili akarisittir. Kırmızı örümceklerin yumurta, larva ve nimflerine karşı dönem değiştirmelerini engellemek
suretiyle etki gösterir. Erginlere etkili değildir. Bununla birlikte uygulamadan 3-5 gün sonra belirgin etkisini gösterir ve
etki dayanıklılığı 1 ay civarındadır.

Bitki Adı

Pamuk

Patlıcan

Karpuz

Domates

Biber
(Sera)

Çilek
Hıyar
(Sera)
Karanfil
(Sera)

Zararlı Organi̇zma Adı
İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)
Pamuk kırmızıörümceği
(Tetranychus cinnabarinus)
İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)
Pamuk kırmızıörümceği
(Tetranychus cinnabarinus)
İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)
Pamuk kırmızıörümceği
(Tetranychus cinnabarinus)
İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)
Pamuk kırmızıörümceği
(Tetranychus cinnabarinus)
Tütün beyazsineği
(Tetranychus cinnabarinus)
İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)
Pamuk kırmızıörümceği
(Tetranychus cinnabarinus)
İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)
Pamuk kırmızıörümceği
(Tetranychus cinnabarinus)
Pamuk kırmızıörümceği
(Tetranychus cinnabarinus)
İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

40 ml/da
yumurta, nimf, ergin

21 gün

50 ml/da
nimf, ergin

3 gün

50 ml/da
nimf, ergin

50 ml/100 L su
nimf, ergin

3 gün

3 gün

60 ml/100 L su
larva, nimf
50 ml/100 L su
nimf, ergin

3 gün

50 ml/100 L su
nimf, ergin

3 gün

50 ml/100 L su
nimf, ergin
50 ml/100 L su
larva, nimf, ergin

3 gün
-

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Pamuk - Kırmızıörümcekler: Tarla 4 bölüme ayrılarak her bölümde 10-15 adımda bir 25 bitkiden birer yaprak alınır ve
toplam 100 yaprakta büyüteç ile sayım yapılır. Yaprak başına Akdeniz Bölgesi’nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nde 10 adet kırmızıörümceğe ulaşılmışsa kaplama uygulama yapılır. Kenar bulaşmalarında kısmi uygulama
yapılabilir. Traktörle çekilen yer aletleri kullanılacaksa sıra arası memeler kullanılmalıdır.
Domates, biber (sera), hıyar (sera), patlıcan - Kırmızıörümcekler: Hıyar ve patlıcanda yaprak başına ortalama 5 adet,
domates ve biberde 3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.
Domates - Tütün beyazsineği: 50 yaprakta yaprak başına ortalama Mayıs-Haziran aylarında 0,5-2 larva, TemmuzAğustos aylarında 2-3 larva, Eylül ayında 3 larva görüldüğünde uygulamaya başlanır.
Karpuz - Kırmızıörümcekler: Yaprak başına ortalama 5 adet canlı kırmızıörümcek bulunduğunda mücadeleye karar
verilir.
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Çilek - Kırmızı örümcekler:
Erken dönem uygulaması: Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında çiçek ve yeşil meyve döneminde
(ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem
uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.
Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim
başında (Mart sonu-Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında
çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Popülasyonun
yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakçık
incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve
toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat
yapılmalıdır.
Karanfil (Sera) - İki noktalı kırmızıörümcek: Serayı temsil eden 25-30 yaprakta yaprak başına ortalama 3-5 hareketli
birey görülünce uygulama yapılmalıdır. Karanfilde %0,2 oranında yapışmayı sağlayıcı adjuvant kullanılmalıdır. Diğer
bitkiler adjuvant kullanılmasına gerek yoktur.

Karışabilirlik durumu:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin

yapılması tavsiye edilir.
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OLİMPİA®
Akti̇f madde: 240 g/L Spirodiclofen
Formülasyon: Süspansiyon Konsantre (SC)

Özelli̇kleri:

Selektif ve seçici etkili akarisittir. Akarların gelişim dönemlerinde etkilidir. Akarisitlere direnç kazanmış Kırmızıörümcek
türlerine karşı etkilidir.

Bitki Adı

Elma

Kiraz
Bağ*
Şeftali

Uygulama Dozu

Zararlı Organi̇zma Adı
Avrupa kırmızıörümceği
(Panonychus ulmi)
Akdiken akarı
(Tetranychus viennensis)
İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)
İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)
İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

30 ml/100 L su
(yumurta, nimf, ergin)
25 ml/100 L su
(yumurta, nimf, ergin)
25 ml/100 L su
(nimf, ergin)
25 ml/100 L su
(nimf, ergin)
25 ml/100 L su
(nimf, ergin)

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre
14 gün

14 gün
14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Elma-Avrupa kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından
sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet

itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak
canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Kiraz-İkinoktalı kırmızıörümcek: Uygulamalar meyvesiz ağaçlarda veya hasattan sonra yapılmalıdır
Bağ-İkinoktalı kırmızıörümcek: Yaprak başına 5-8 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.
Şeftali-İkinoktalı kırmızıörümcek: Yapılan sayımlarda, yaprak başına ortalama 3-5 adetin üzerinde kırmızıörümcek
bulunması durumunda uygulama yapılmalıdır. da uygulama yapılabilir.

Karışabilirlik durumu: Kuvvetli alkali bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz, diğer bitki koruma ürünleri için mutlaka
karışım testi yapılmalıdır.
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THEMİS®
Akari̇sit

Akti̇f madde: Litrede 50 gr Hexythiazox
Formülasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

Kırmızı örümceklerin yumurta, larva ve nimflerine etkili bir akarisittir.

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve
Dönemi

Son Uygulama ile Hasat
Arasındaki Süre

Pamuk kırmızıörümceği
(Tetranychus cinnabarinus)t

100 ml/da
(Yumurta,larva, nimf)

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

75 ml/da
(Larva,nimf)

Patlıcan

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

50 ml/100 l su
(Yumurta, larva, nimf)

1 gün

Elma

Avrupa kırmızıörümceği
(Panonychus ulmi)

50 ml/100 l su
(Yumurta, larva, nimf)

7 gün

Bağ*

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

50 ml/100 l su
(Yumurta, larva, nimf)

7 gün

Domates
(Sera)

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

100 ml/100 l su
(Yumurta, larva, nimf)

3 gün

Biber
(Sera)

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

100 ml/100 l su
(Yumurta, larva, nimf)

3 gün

Hıyar
(Sera)

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

100 ml/100 l su
(Yumurta, larva, nimf)

3 gün

Karpuz

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

125 ml/da
(Yumurta, larva, nimf)

3 gün

Kabak
(Sera)

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

100 ml/100 l su
(Yumurta, larva, nimf)

3 gün

Pamuk

-

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Pamukta kırmızıörümceklere karşı mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı
organizma yalnız tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulama yapılmalıdır.
Yaprak başına ortalama Akdeniz bölgesinde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise 10 adet canlı birey
görüldüğünde uygulama yapılır.
Patlıcan, kabak (sera), hıyar (sera) ve karpuzda iki noktalı kırmızıörümceğe karşı yaprak başına ortalama 5 adet canlı
kırmızıörümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.
Elmada Avrupa kırmızıörümceğine karşı mayıs ayından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılan sayımlarda 8-10
adet canlı birey/yaprak olduğunda uygulama yapılır.
Bağda iki noktalı kırmızıörümceğe karşı yapılan sayımlarda 5-8 adet canlı birey/yaprak olduğunda uygulama yapılır.
Domates (sera) ve biberde (sera) iki noktalı kırmızıörümceğe karşı yaprak başına ortalama 3 adet canlı kırmızıörümcek
bulunduğunda mücadeleye karar verilir.
Meyve ağaçlarında genellikle çiçek taç yapraklarının tamamen dökülmesinden sonra birinci uygulama yapılmalı,
yoğunluk olduğu takdirde tekrarlanmalıdır. Erginlerde etkisi düşük olduğundan ergin popülasyonu çoğalmadan
uygulamaya başlanmalıdır.
THEMİS® doğrudan yumurtaların üzerine püskürtülürse yumurtalar açılmaz. Bitki koruma ürünü uygulanmış yaprağa
bırakılan yumurtalar da açılmaz. Eğer erginler ürünle temas etmişlerse, bıraktıkları yumurtalar açılmaz.

Karışabilirlik durumu: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması

tavsiye edilir.
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İNSEKTİSİTLER
MİSSİLE®
Akti̇f madde: Litrede 100 gr Pyriproxyfen
Formülasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

Larvalar üzerinde etkili bir insektisittir.

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve
Dönemi

Son Uygulama ile Hasat
Arasındaki Süre

Armut

Armut psillidi
(Cacopsylla pyri)

50 ml/100 l su
(nimf, ergin)

14 gün

Domates
(Sera)

Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)

50 ml/100 l su
(larva)

1 gün

Şeftali

Dut kabuklubiti
(Pseudaulacaspis pentagona)

50 ml/100 l su
(larva)

14 gün

Patlıcan

Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)

50 ml/da
(larva)

3 gün

Biber
(Sera)

Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)

50 ml/100 l su
(larva)

3 gün

Pamuk

Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)

50 ml/da
(larva)

28 gün

50 ml/100 l su
(larva)

14 gün

50 ml/100 l su
(larva)

1 gün

Zeytin

Hıyar
(Sera)

Zeytin karakoşnili
(Saissetia oleae)
Zeytin kabuklubiti
(Parlatoria oleae)
Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Armutta armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamımın açılıp ikinci ve
üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı, sürgünlerin % 15’den fazlasında bulaşma görülmeye başladığı, tatlımsı
madde akıntısının başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.
Domates (sera), patlıcan, biber (sera) ve hıyarda (sera) tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu
saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak
toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.
Şeftalide dut kabuklubitine karşı uygulamalar birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün
sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması
göz önünde bulundurulmalıdır.
Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa
bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.
Zeytinde zeytin karakoşniline karşı uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla uygulama yapılacak
bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o
yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50’sinin açıldığı devrede
birinci, % 90’ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.
Zeytinde zeytin kabuklubitine karşı zararlının 1. dölüne karşı çok yüksek popülasyonlar dışında uygulama yapılmamalıdır.
Zararlının 2. dölünde ise bahçedeki zararlı yoğunluğu ve parazitlenme oranı göz önüne alınmalıdır. Uygulama yumurtaların
%50’sinin açıldığı ve birinci dönem larvaların çoğunlukta olduğu zaman yaprak ve meyvelerin tamamının ıslanabileceği
şekilde yapılır. Bu uygulama yeterlidir.

Karışabilirlik durumu:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.
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İNSEKTİSİTLER
NO-FLY® 20 SP
Akti̇f madde: %20 Acetamiprid
Formülasyon: Suda çözünen toz (SP)

Özelli̇kleri:

Sistemik etkili geniş spektrumlu bir insektisittir.

Bitki Adı

Pamuk

Patates
Domates
(Tarla)
Domates
(Sera)

Antepfıstığı

Patlıcan
(Sera)

Elma

Hıyar
(Sera)

Zararlı Organi̇zma Adı
Pamuk yaprakbiti (Aphis gosspyii)
Yaprakpireleri
(Empoasca decipiens,
Asymmetrasca decedens)
Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)
Patates böceği
(Leptinotarsa decemlineata)
Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)
Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)
Sera beyazsineği
(Trialeurodes vaporariorum)
Antepfıstığı psillidi
(Agonoscena pistaciae)
Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

10 g/da (nimf, ergin)
10 g/da (nimf, ergin)

-

40 g/da (larva, ergin)
6 g/da (larva, ergin)

7 gün

30 g/da (larva, ergin)

3 gün

30 g/100 L su (larva, ergin)

3 gün

20 g/100 L su (ergin, nimf)

7 gün

30 g/100 L su (larva, ergin)

1 gün

20 g/100 L su (ergin,nimf)

14 gün

30 g/100 L su (larva, ergin)

3 gün

Sera beyazsineği
(Trialeurodes vaporariorum)
Yeşil yaprakbiti (Aphis pomi)
Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)
Sera beyazsineği
(Trialeurodes vaporariorum)

Tütün

Şeftali yaprakbiti
(Myzus persicae)

10 g/da (nimf, ergin)

10 gün

Karpuz

Şeftali yaprak biti
(Myzus persicae)

25 g/da (nimf, ergin)

7 gün

Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)

30 g/100 L su (larva, ergin)

Sera beyazsineği
(Trialeurodes vaporariorum)

30 g/100 L su (larva ergin)

Şeftali yaprak biti
(Myzus persicae)

25 g/100 L su (nimf, ergin)

Kiraz

Kiraz siyah yaprakbiti
(Myzus cerasi)

25 g/100 L su (nimf, ergin)

7 gün

Şeftali

Şeftali yaprakbiti
(Myzus cerasi)

25 g/100 L su (nimf, ergin)

14 gün

Biber
(Sera)

3 gün

25

İNSEKTİSİTLER

Bi̇tki̇ Koruma Ürününün Kullanma Şekli
Sistemik etkilidir. Uygulamadan kısa süre sonra bitki bünyesine geçer ve etkisini 14 ila 21 gün korur.
Pamukta pamuk yaprakbitine karşı fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise
1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında uygulama yapılmalıdır.
Pamukta yaprakpirelerine karşı sürveylerde 50 da’lık pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen
bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki
yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alanda toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı tespit edilir.
Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.
Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa
bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.
Tütünde şeftali yaprakbitine karşı bir yaprakta ortalama 25 adet nimf+ergin görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir.
Fide döneminde zararlı görülünce uygulama yapılır.
Patateste patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 °C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde
girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık
olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde
yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu
dönemde de böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama
gerekmeyebilir. Bununla birlikte yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin
neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran
bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır.
Domates, biber (sera), hıyar (sera) ve patlıcanda (sera) tütün beyazsineği ve sera beyazsineğine karşı beyazsinek ile
bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere
50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.
Antepfıstığında antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına
20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında, ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde
yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.
Elmada elma yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 100 sürgünde 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama
yapılmalıdır.
Karpuzda şeftali yaprakbitine karşı tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve
sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Karpuz gibi büyük yapraklı bitkilerde bir yaprağa düşen yaprakbiti
sayısı 10-20 adet ise uygulamaya başlamak gerekir.
Kirazda kiraz siyah yaprakbitine karşı mart-ekim ayları arasında bir ağaçta 7 adet bulaşık dal bulunduğunda uygulama
yapılır.
Şeftalide şeftali yaprakbitine karşı çiçek tomurcuklarının belirmesinden, popülasyonun 3/4’ü kanatlı forma dönüşünceye
değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlanıldığında uygulama yapılmalıdır

Karışabilirlik durumu: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması
tavsiye edilir.
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İNSEKTİSİTLER
PASSAT ® 5 EC
Akti̇f madde: Litrede 50 gr Lambda - cyhalothrin
Formülasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

Kontakt ve mide yolu ile etkili, ani ve kalıcı etkiye sahip geniş spektrumlu bir insektisittir.

Bitki Adı

Pamuk

Elma

Bağ***

Zararlı Organi̇zma Adı

Uygulama Dozu

*Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

150 ml/da larva ve yumurta

**İkinoktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)
Elma içkurdu (Cydia pomonella)

20 ml/100 L su, larva

Elma ağ kurdu
(Yponomeuta malinellus)

10 ml/100 L su larva

Salkım güvesi (Lobesia botrana)

20 ml/100 L su, larva

Bozkurt (Agrotis spp.)

30 ml/100 L su, larva

Mısır koçankurdu
(Sesamia spp.)
Mısır

Patates

Bozkurt (Agrotis spp.)

50 ml/da larva

Patates böceği
(Leptinotarsa decemlineata)

40 ml/da larva ve ergin

Ekin kamburböceği (Zabrus spp.)

7 gün

30 ml/da, larva
(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

30 ml/da larva
(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

Buğdayda toprak pirelerine karşı mücadeleye
m2’de ortalama 15 ve daha fazla ergin böcek
görüldüğünde başlanır.

7 gün

3 gün

Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)

Süne (Eurygaster spp.)

Buğday

50 ml/da nimf ve ergin

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

14 gün

3 gün

20 ml/da
(1.-3. ve 4.-5. dönem nimf)
50 ml/da larva Yüzey ilaçlaması

Hububat hortumlu böceği
(Pachytychius hordei)

25 ml/da ergin

Toprak pireleri
(Phyllotreta spp., Psylliodes

30 ml/da

14 gün

Domates

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

Antepfıstığı

Antepfıstığı psillidi
(Agonoscena pistaciae)

20 ml/100 L su nimf

3 gün

Zeytin

Zeytin güvesi (Çiçekte) (Prays oleae)

15 ml/100 L su larva

3 gün

Lahana

Lahana yaprakgüvesi
(Plutella maculipennis)

25 ml/da, larva

2 gün

Fındık

Fındık kurdu (Curculio nucum)

50 ml/da, ergin

7 gün

Şeker pancarı

Kalkan böcekleri (Cassida spp.)

Armut

Elma içkurdu (Cydia pomonella)

Ayva

Elma içkurdu (Cydia pomonella)

20 ml/100 L su, larva

3 gün

Badem

Badem iç kurdu (Eurytoma amygdali)

50 ml/100 L su

3 gün

50 ml/da larva

25 ml/da nimf ve ergin
20 ml/100 L su, larva

3 gün

3 gün
3 gün

* Akdeniz Bölgesi’nde Kullanılmaz. ** Sadece Ege Bölgesi’nde Kullanılır.
***Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.
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İNSEKTİSİTLER
Bi̇tki̇ Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Pamukta yeşilkurta karşı: Rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları
sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.
İki noktalı kırmızıörümceklere karşı: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklı olduktan sonra sürveylere
başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarında ve içinde lokal olarak bulunuyorsa, sadece bu kısımlar spesifik ilaçlar ile ilaçlanmalıdır.
Zararlının tarlanın tamamına yayılması durumunda, yapılan sürveylerde yoğunluk yaprak başına Akdeniz bölgesi’nde 5, Ege
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 10 adet Kırmızı örümceğe ulaşmış ise kaplama ilaçlama yapılmalıdır.
Elma, armut ve ayvada elma içkurdu: Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine
göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak,
yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Armut ve ayvada tahmin ve uyarı sistemi dikkate alınmaz.
Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa
ilaçlama yapılır.
Bağ salkım güvesine karşı: Salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvasit uygulama
için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklın toplamı 1.dölde 120 günderece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir.
Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3.dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1.dölde çiçek tomurcuğu,
2.dölde koruk, 3.dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde ilaçlamaya karar verilir. Her döle
bir uygulama yapılır.
Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı: İlk yumurta tesbit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile
2 uygulama daha yapılır.
Patates böceğine karşı: Günlük ortalama sıcaklık 14-15°C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda
zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle
karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama
yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı
olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan
araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki
tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı
olarak % 40’a kadar çıkmaktadır.
Buğday: Ekin kamburböceği: Yüzey ilaçlaması yapılır.
Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.
Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal
mücadeleye karar verilir.
Domateste yeşilkurta karşı: Tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın 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.
Lahana: Lahana yaprakgüvesine karşı: Tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar
belirtilerine yaygın olarak rastlandığında ilaçlamaya karar verilir.
Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başına
yaprak ve yeni sürgünlerde % 10’dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün
sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek
büyüklüğündeki meyvelerin % 10’unda canlı “yumurta+larva” olduğunda ilaçlama 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.
Bademde badem içkurduna karşı: ilk erginler görüldüğünde birinci uygulama yapılır. Ergin çıkış süresi, bitki koruma ürününün
etki süresi ve ergin çıkış süresince meyvelerin sertleşme durumuna göre ikinci bir uygulamaya ihtiyaç duyulabilir.

Karışabilirlik durumu: Büyük miktarda

28

karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

İNSEKTİSİTLER
PRAXİS®

İnsekti̇si̇t-Akari̇sit
Akti̇f madde: Litrede 18 gr Abamectin
Formülasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

Kontakt ve mide etkili insektisit-akarisittir.

Bitki Adı
Süs
bitkileri

Zararlı Organi̇zma Adı
Yaprak galerisineği
(Liriomyza trifolii)

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

25 ml/ 100 L su

-

25 ml/da

3 gün

Domates

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

Pamuk

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

Çilek

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

25 ml/100 L su

3 gün

Hıyar (Sera)

Kırmızıörümcekler
(Tetranychus spp.)

25 ml/100 L su

3 gün

Patlıcan
(Sera)

İki noktalı kırmızıörümcek
(Tetranychus urticae)

25 ml/100 L su

3 gün

Elma

Avrupa kırmızıörümceği
(Panonychus ulmi)

75 ml/100 L su

7 gün

Armut

Armut psillidi
(Cacopsylla pyri)

75 ml/100 L su

-

Biber (Sera)

Kırmızıörümcekler
(Tetranychus spp.)

25 ml/100 L su

3 gün

50 ml/da

21 gün

Bi̇tki̇ Koruma Ürününü Kullanma Şekli̇:
Süs bitkileri-Yaprakgalerisineği: İlk galeri belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Gerekirse ilaçlama
tekrarlanabilir. İki ilaçlama arasında en az 7 gün olmalıdır.
Pamuk-İki noktalı kırmızıörümcek: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı
yalnız tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar ilaçlanmalıdır. Yaprak başına ortalama
Akdeniz Bölgesi’nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 10 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde
ilaçlama yapılmalıdır.
Domates, Hıyar, Patlıcan ve Biber-Kırmızıörümcekler: Domates, hıyar ve patlıcanda yaprak başına ortalama
3-5 adet, biberde ise 3 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.
Çilek-İki noktalı kırmızıörümcek: Erken dönem uygulaması: Kırmızı örümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında,
çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir uygulama
yapılmalıdır.
Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.
Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında
(Mart sonu-Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde
görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda
tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde
kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır.
Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.
Elma-Avrupa kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak
başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.
Armut-Armut psillidi: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp 2. ve 3.dönem
nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin %15’ten fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır. Sürgünde bir
birey görüldüğü zaman o sürgün bulaşık kabul edilir.

Karışabilirlik durumu: Diğer bitki koruma ürünleri ile ön karışım testi yapılmadan kullanılmamalıdır.
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İNSEKTİSİTLER
SİLTAN® 25 EC
Akti̇f madde: Litrede 250 gr Cypermethrin Formülasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

Siltan® 25 EC kontakt ve mide etkili bir insektisittir.

Bitki Adı

Zararlı Organi̇zma Adı

Elma

Elma iç kurdu (Cydia pomonella)

Armut

Armut psillidi
(Cacopsylla pyri)

Antepfıstığı

Antepfıstığı psillidi
(Agonoscena pistaciae)

Kiraz

7 gün

20 ml/100 L su, Nimf-Ergin
(Taç yapraklar döküldükten sonra
2.ve 3.nimf dönemine)

7 gün

25 ml/100 L su (Yaprakların
%20’si bulaşık olduğunda ilk
uygulama yapılır.)

Ağaç kızılkurdu
(Coccus coccus)

80 ml/100 L su
Genç larva dönemi

7 gün

Nergis soğan sinekleri
(Eumerus narcissi,
Merodon eques)

Ayçiçeği

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

Domates

Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)
Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)
Tütün beyazsineği
(Bemisia tabaci)
Mısır Koçan Kurdu
(Sesamia spp.)
Mısır Kurdu
(Ostrinia nubilalis)

20 ml/da 1-3 dönem nimf
30 ml/da 4-5 dönem nimf ve
yeni nesil ergin

7 gün

80 ml/100 L su
(Tarla Döneminde)

7 gün

40 ml/da, Larva

7 gün

30 ml/da, Larva-ergin

7 gün

30 ml/da, Larva

7 gün

30 ml/da, Larva-ergin

7 gün

30 ml/da, Larva
15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır.
(Yumurta ilk tespit edildiğinde
ilaçlamaya başlanır.)

Kalkan böcekleri (Cassida spp.)

30 ml/da

Pancar piresi (Chaetochema tibialis)

25 ml/da

Yaprak böceği (Piesma maculata)

30 ml/da

7 gün

7 gün

Yaprak Kurtları
(Spodoptera exiqua, Plusia
gamma, Mamestra spp)

30 ml/da

Bozkurt (Agrotis spp.)

30 ml/da

Genel zararlılar

Çekirgeler (Locusts)

40 ml/da

Bağ*/**

Salkım güvesi (Lobesia botrana)

Mercimek

Baklagil tohum böceği
(Bruchus spp.)

40 ml/da

7 gün

Mercimek,
Nohut

Yeşilkurt
(Helicoverpa vriplaca)

30 ml/da, Larva

7 gün

20 ml/100 L su, Larva
(Kelebek faaliyetleri başladığında
veya larva zararı görüldüğünde
ilk uygulama yapılır.)

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.
** Ege Bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.

30

7 gün
7 gün

Süs bitkileri

Şeker Pancarı

20 ml/100 L su, Larva

30 ml/100 L su, Ergin

Süne (Eurygaster spp.)

Mısır

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

Kiraz sineği
(Rhagoletis cerasi)

Hububat

Patlıcan

Uygulama Dozu

7 gün

7 gün

İNSEKTİSİTLER
Bi̇tki̇ Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Elma içkurduna Karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu
mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak, yumurtadan çıkan larvaları meyve
içine girmeden önce öldürmektidr. Armutta tahmin ve erken uyarı sistemi dikkate alınmaz.
Armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü
dönem nimfler görülmeye başlandığı, sürgünlerin %15’ten fazlasında bulaşma görülmeye başladığında, tatlımsı madde
akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.
Kiraz sineğine karşı kaplama ilaçlamada tüm ağacın ve meyvelerin, büyük ağaçların özellikle tepe dallarının
ilaçlanmasına dikkat edilmelidir.
Kirazda Ağaç kızılkurduna karşı, bulaşık bahçelerde eşeysel tuzaklar asılarak, ergin çıkışları izlenir. Ergin çıkışı sonunda
veya ağaç gövde kabuklarının hemen altında koloni halinde bulunan genç larvalar görüldüğü ağustos ortası ve eylül
başı ilaçlamalara başlanır. İlacın etki süresine göre ikinci ilaçlama 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.
Hububatta süneye karşı; süne tarlalarda yapılan sayımlar ve değerlendirmelere göre kimyasal mücadeleye karar verilir.
Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün
ara ile 2 uygulama daha yapılır.
Ayçiçeğinde yeşilkurta karşı 100 bitkiden 5’inde yumurta, birinci dönem larva veya ilk zarar belirtileri görüldüğünde
ilaçlamaya başlanır.
Domateste, Nohut ve Mercimekte yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i
bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.
Domates ve Patlıcanda tütün beyazsineğine karşı bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Büyük
yapraklı bitkilerde her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5
larva+pupa olduğunda uygulama yapılır.
Mercimekte baklagil tohum böceklerine karşı, bulaşık olduğu bilinen sahalarda çeşidin gelişmesi ve ekim zamanı göz
önünde bulundurularak alt kapsüller kuru oluma girer girmez 10-14 gün ara ile 2-3 ilaçlama yapılarak tarla dönemindeki
bulaşmalar önlenir.
Süs bitkilerinde nergis soğan sineklerine karşı, bitki boyu 10 cm olduğunda tarlayı temsil edecek şekilde her dekar için
yaklaşık 1000 soğan kontrol edilmeli ve bulaşma oranı %5 ise mücadele yapılmalıdır. Ergin çıkışları başladığında her iki
zararlı için ilk çıkıştan 10 gün sonra ilk ilaçlama yapılmalıdır.
Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre 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 toplamı 2. Dölde 520 gün-derece, 3. Dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. Dölde
çiçek tomurcuğu, 2. Dölde koruk, 3. Dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde
uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.
Çekirgelere karşı rezervasyon (Garsiyar) alanlarında zararlı çekirge nimflerinin görülmeye başlamasından ve yapılan
sürveylerle, uygun yoğunluğun saptanmasından sonra derhal kimsayal mücadeleye geçilir.
Karışabilirlik durumu: Kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri hariç bazı bitki koruma ürünleri ile karışabilir. Büyük
miktarda karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.
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İNSEKTİSİTLER
ZENOT-A®
Akti̇f madde: Litrede 100 gr Alphacypermethrin
Formülasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

Kontakt ve mide etkili bir insektisittir.

Bitki Adı

Elma

Zararlı Organi̇zma Adı

Uygulama Dozu

Elma içkurdu (Cydia pomonella)

20 ml/100 L su

Elma ağkurdu
(Yponomeuta malinellus)

15 ml/100 L su

Süne (Eurygaster spp.)
Hububat

Şeker pancarı

14 gün

15 ml/da
(1-3 dönem ve 4-5 dönem
nimf ve yeni nesil ergin)
14 gün

Hububat hortumlu böceği
(Pachytychius hordei)

15 ml/da

Kalkan böcekleri (Cassida spp)

20 ml/da

14 gün

Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)

40 ml/da, larva
15 gün ara ile 3 ilaçlama
(İlk yumurta tespit edildiğinde
ilaçlamaya başlanır)

Mısır koçankurdu (Sesamia spp)

40 ml/da, larva
15 gün ara ile 3 ilaçlama
(İlk yumurta tespit edildiğinde
ilaçlamaya başlanır)

Domates

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

50 ml/da

14 gün

Fındık

Fındık kurdu (Curculio nucum)

40 ml/da

14 gün

Zeytin

Zeytin sineği (Bactrocera oleae)

25 ml/100 L su

14 gün

**Bağ

Maymuncuk (Otiorynchus spp.)

30 ml/100 L su

7 gün

Pamuk

* Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

200 ml/da, larva

14 gün

Mısır

* Akdeniz Bölgesi’nde Kullanılmaz.
**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.
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Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

14 gün

İNSEKTİSİTLER

Bi̇tki̇ Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Elma ağ kurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa
ilaçlama yapılır.
Elma içkurdu: Elma iç kurdu’na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu
mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçları bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve
içine girmeden önce öldürmektir.
Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) ilaçlama yapılır.
Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal
mücadeleye karar verilir.
Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı: İlk yumurta tesbit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün
ara ile 2 uygulama daha yapılır.
Pamukta yeşilkurta karşı: Rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve
larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.
Domateste yeşilkurta karşı: Tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın 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.
Fındık kurduna karşı: Meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2’den fazla fındık
kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.
Bağ maymuncuklarına karşı: Maymuncukların bulunduğu bağ alanları çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemden
(yaklaşık olarak nisan ortalarından itibaren), tanelerin bezelye büyüklüğüne yaklaştığı döneme kadar gözlem altında
tutulur. Özellikle bir yıl önce zararlının görüldüğü bağlarda belirtilen dönemde haftada iki kez yapılan incelemelerde,
bağın dört köşesinden ve orta kısmından olmak üzere beş yerinden 5 asma (toplam 25 asma) seçilerek taze yaprak ve
salkımlarda zarar belirtileri ile asma gövdelerinde kabuk altlarında, kökboğazı yakınındaki toprakta ergin aranır. Toplam
25 asmadan en az birinde, zararlı veya zarar belirtisi tespit edildiğinde mücadeleye başlanır. Bir kez uygulama yeterlidir.
Zeytin sineği: McPhail tuzaklar ile feromonlu sarı yapışkan tuzaklarda ergin popülasyonu izlenir. Tuzaklarda yakalanan
ergin sayısı artmaya başladığı temmuz-ağustos aylarında yapılan vuruk kontrollerinde; salamuralık çeşitlerde %1,
yağlık çeşitlerde ise %6-8 vuruk saptandığında zehirli yem kısmi dal ilaçlaması veya kaplama şeklinde yapılmalıdır.
Kaplama ilaçlamada; ağaçların her tarafı içten dışa ve dıştan içe olmak üzere ilaçlanır. İlaçlamada özellikle meyvelerin
ıslatılmasına dikkat edilmelidir.

Karışabilirlik durumu:
Diğer insektisitlerle karışabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye
edilir.
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FUNGİSİTLER
CİLİA®
Akti̇f madde: Litrede 250 gr Azoxystrobin
Formülasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

Özelli̇kleri:

Geniş etki alanlı sistemik bir fungisittir. Koruyucu, tedavi edici ve yok edici etkisi vardır.

Bitki Adı

Zararlı Organi̇zma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

Bağ Mildiyösü
(Plasmopara viticola)
Külleme (Erysiphe necator)
Ölü Kol (Phomopsis viticola)

75 ml/100 L su

Kabakgillerde Mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)

60ml/da

3 gün

Kabakgillerde Külleme
(Erysiphe cichoracearum,
Sphaerotecha fuliginea)

75 ml/da

3 gün

Kabak

Kabakgillerde Külleme
(Erysiphe cichoracearum,
Sphaerotecha fuliginea)

75ml/da

3 gün

Domates
(Tarla)

Mildiyö (Phytophthora infestans)
Erken Yaprak Yanıklığı
(Alternaria solani)

75ml/da
75ml/da

3 gün

Karpuz

Alternaria Yaprak Yanıklığı
(Alternaria cucumerina)

Biber
(Sera)

Çeltik

Bağ*

Hıyar

Çilek

75 ml/100 L su
75 ml/100 L su

21 gün

75 ml/da

3 gün

Külleme
(Leveillula taurica)

75 ml/100 L su

3 gün

Çeltik yanıklığı
(Pyricularia oryzae)

100 ml/da

28 gün

Antraknoz
(Colletotrichum fragariae,
C.gloeosporioides,
C. acutatum)

75 ml/da

1 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın
süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz ününe alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.
Bağ Küllemesi:
1.ilaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2.ilaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3.ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme
dönemine kadar yapılır.
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FUNGİSİTLER

Bağ Ölükol:
• Yaz ilaçlaması:
1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.
Hıyar Mildiyö: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya
başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak
şekilde yapılması gerekmektedir.
Hıyar ve Kabak Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları
ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C’nin
üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.
Domates Mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin
altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar
görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya
devam edilir.
Domates Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez
başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama
tekrarlanmalıdır.
Biber (Sera) Külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve gerektiğinde
10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
Karpuz Alternaria Yaprak Yanıklığı: Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk
belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate
alınarak 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
Çeltik Yanıklığı Hastalığı: Yeşil aksam ilaçlamalarında hastalık ilk görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Gerekli
hallerde kullanılan ilacın etki süresi göz önüne alınarak ikinci ve üçüncü ilaçlamalar yapılmalıdır.
Çilekte Antraknoz: İlaçlamalara ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır. İlk ilaçlamadan 10 gün sonra
2.ilaçlama yapılmalıdır

Karışabilirlik durumu:

Cilia® domatesteki uygulamalarında yayıcı ve yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez.
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CORİST®
Akti̇f madde: Litrede 250 gr Azoxystrobin
Formülasyon: Emilsiyon konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

Geniş etki alanlı sistemik bir fungisittir. Koruyucu, tedavi edici ve yok edici etkisi vardır.

Bitki Adı

Zararlı Organi̇zma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

Bağ*

Külleme
(Erysiphe necator)

7.5 ml / 100 L su

14 gün

Elma

Karaleke
(Venturia ineaqualis)

15 ml /100 Lsu

14 gün

Biber
(Sera)

Külleme
(Leveillula taurica)

30 ml/100 L su

3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Bağ Küllemesi:
1.ilaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2.ilaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3.ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine
kadar yapılır.
Elma Karaleke:
1. İlaçlama: çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde i̇se 3-5 gün önce)
2. İ̇laçlama: pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. İ̇laçlama: çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. Ve diğer i̇laçlamalar: ekolojik koşulların hastalığın i̇lerlemesi i̇çin uygun olduğu durumlarda 10-14 gün ara i̇le uygulanır.
Biber (Sera) Külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve gerektiğinde
10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Karışabilirlik durumu:

Uygulama i̇çin çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım testlerinin yapılması tavsiye edilir.
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FUNGİSİTLER
PIGALLUS®
Akti̇f madde: 200 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazole
Formülasyon: Süspansiyon Konsantre (SC)

Özelli̇kleri:

Koruyucu, tedavi edici, geniş spektrumlu etkilidir. Temas yoluyla fungal hastalık sporlanmalarını engeller

Bitki Adı
Domates (sera)

Zararlı Organizma Adı
Patlıcangillerde külleme
(Leveillula taurica)

Uygulama Dozu ve
Dönemi

Son Uygulama ile Hasat
Arasındaki Süre

100 ml/da

3 gün

80 ml/100 l su

21 gün

Bağ küllemesi
(Erysiphe necator)
Bağ*

Bağ mildiyösü
(Plasmopara viticola)
Bağda ölükol
(Phomopsis viticola)

Antepfıstığı

Antepfıstığında karazenk
(Pseudocercospora pistacina)

100 ml/100 l su

21 gün

Hıyar
(Sera)

Kabakgillerde külleme
(Erysiphe cichoracearum,
Sphaerotheca fuliginea)

80 ml/100 l su

3 gün

Kornişon

Kabakgillerde külleme
(Erysiphe cichoracearum,
Sphaerotheca fuliginea)

80 ml /100 L su

3 gün

Nar

Narda kahverengi leke
(Alternaria alternata)

80 ml /100 L su

21 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Domateste (sera) küllemeye karşı: ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine
göre 10-14 gün ara ile uygulamalara devam edilir.
Bağda küllemeye karşı
1. uygulama çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2. uygulama çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3. uygulama çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4. ve diğer uygulamalar üçüncü uygulamada kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre ve tanelere ben
düşme dönemine kadar uygulanır.
Bağda mildiyöye karşı ilk uygulamaya sürgünler 25-30 cm’ye ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar
ilk uygulamada kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi, hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik faktörler göz
önüne alınarak 10-15 gün ara ile yapılmalıdır.
Bağda ölükola karşı yaz uygulaması olarak
1. uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2. uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3. uygulama sürgünler 25-30 cm olduğunda yapılmalıdır. Bir sezonda ALDEID® ile 3’ten fazla uygulamadan
kaçınılmalıdır.
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Antepfıstığında karazenke karşı
1. uygulama ilk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu uygulama çiçek dökümünden sonra,
döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğe ulaştığı devrede yapılmalıdır.
2. uygulama ve diğer uygulamalara hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam
edilmelidir.
Hıyarda (sera) küllemeye karşı ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır, Hastalığın şiddeti, iklim koşulları
ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya 12-14 gün ara ile devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27
°C’nin üstünde ve orantılı nemin de %50’nin altında olduğu zamanlarda uygulamalara ara verilmelidir.
Narda kahverengi lekeye karşı
1. uygulama çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında,
2. uygulama taç yapraklar döküldüğünde,
3. uygulama meyveler yarı büyüklüğe geldiğinde yapılmalıdır.

Karışabilirlik durumu:

Uygulama i̇çin çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım testlerinin yapılması tavsiye edilir.
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FUNGİSİTLER
DİVAGO®
Akti̇f madde: %20 Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı
Formülasyon: Kullanıma Hazır Bordo Bulamacı-Islanabilir Toz ( WP)

Özelli̇kleri:

%20 Metalik Bakıra eşdeğer, kullanıma hazır bordo bulamacı olup ,koruyucu olarak birçok üründe tavsiye edilen,
doğrudan su ile karıştırılarak kullanılabilen bir fungisittir.

Bitki Adı

Zararlı Organi̇zma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

Mildiyö
(Plasmopara viticola)

500 g/100 L su

14 gün

Ölü kol
(Phomopsis viticola)

3500 g/100 L su (kış uygulaması)
500 g/100 L su (yaz uygulaması)

14 gün

Elma

Karaleke
(Venturia inaequalis)

1500 g/100 L su

14 gün

Şeftali

Yaprak kıvırcıklığı	
(Taphrina deformans)

1500 g/100 L su

14 gün

Zeytin

Halkalı leke
(Spilocaea oleagina)

1.uygulama 1500 g/100 L su
2.uygulama 1000 g/100 L su

14 gün

Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde
yaprak delen
(Wilsonomyces carcophylus)

1250 g/100 L su (Dormant dönem)
625 g/100 L su (Normal dönem)

14 gün

Domates

Mildiyö
(Phytophthora infestans)

Bağ*

400 g/da

14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan bağ alanlarında kullanılmaz.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Bağ mildiyösü:
1.uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları,
nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda
uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.
Bağda ölükol:
• Kış uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.
• Yaz uygulaması:
1.uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2.uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3.uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.
Elma karalekesi:
1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce)
2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla
yapılmalıdır.
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Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı):
1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.ilaçlama
yapılmalıdır.
Şeftali yaprak kıvırcıklığı: Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.
Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz
kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.
Zeytinlerde halkalı leke:
Marmara Bölgesinde:
1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce
Ege Bölgesinde:
1.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce
Akdeniz Bölgesinde:
1.uygulama: Hasattan sonra
2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Karışabilirlik durumu:

Divago® diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan (insektisit, fungisit, bitki gelişim düzenleyicileri vs.) tek
başına kullanılmalıdır.
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FUNGİSİTLER
ESCANE®
Akti̇f madde: 500 g/L Fenhexamid
Formülasyon: Süspansiyon konsantre (SC)

Özelli̇kleri:

Koruyucu etkili bir fungusittir.

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son uygulama ile hasat
arasındaki süre

Domates

Kurşuni küf
(Botrytis cinerea)

100 ml/100 L su

7 gün

Bağ*

Kurşuni küf
(Botrytis cinerea)

100 ml/100 L su

7 gün

Çilek

Kurşuni küf
(Botrytis cinerea)

100 ml/100 L su

3 gün

Patlıcan
(Sera)

Kurşuni küf
(Botrytis cinerea)

100 ml/100 L su

3 gün

Biber
(Sera)

Kurşuni küf
(Botrytis cinerea)

100 ml/100 L su

1 gün

Hıyar
(Sera)

Kurşuni küf
(Botrytis cinerea)

100 ml/100 L su

3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Bağ mildiyö: Domates, patlıcan (sera), biber (sera) ve hıyarda (sera) kurşuni küf: Çevrede ilk hastalık belirtileri
görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken uygulamaya başlanmalıdır. Uygulamalar 10 gün arayla
yapılmalıdır.
Bağda kurşuni küf: 1. uygulamaya üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce başlanmalı, 20 gün sonra 2.
uygulama yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.
Çilekte kurşuni küf:
1. uygulama: İlk çiçeklerin %10’u açınca,
2. uygulama: Çiçeklerin %50’si açınca,
3. uygulama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

Karışabilirlik durumu:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.
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FUNGİSİTLER
SMEGO®
Akti̇f madde: 360 g/l Hymexazole
Formülasyon: Suda Çözünen Konsantre (SL)

Özelli̇kleri:

Sistemik etkili, toprak ve tohum fungusitidir.

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve
Dönemi

Son Uygulama ile Hasat
Arasındaki Süre

Domates

Sebze fidelerinde çökerten ve
kök çürüklüğü
(Fusarium spp., Pythium spp.,
Rhizoctonia spp.)

150 ml/100 l su
(3 l/m2 mahlul)

7 gün

Tütün

Çökerten
(Fusarium spp., Pythium spp.)

200 ml/100 l su
(3 l/m2 mahlul)

-

Biber (Sera)

Toprak kökenli hastalık
etmenleri
(Rhizoctonia solani, Fusarium
spp.)

500 ml/da
(damla sulama ile)

3 gün

Hıyar

Kabakgillerde solgunluk ve
kök çürüklüğü
(Fusarium spp., Pythium spp.)

300 ml/100 l su
(3 l/m2 mahlul)

7 gün

Muz
(Sera)

Fusarium solgunluğu
(Fusarium oxysporum f.sp.
cubense)

750 ml/da
(damla sulama ile)

-

Çim alanları

Toprak kökenli hastalık
etmenleri
(Fusarium spp., Bipolaris spp.)

400 ml/da

-

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Süzgeçli kova ile uygulama: Tohumlar ekildikten hemen sonra m2’ye 3 litre karışım (mahlul) gelecek şekilde süzgeçli
kova veya ilaçlama makinesi ile toprak yüzeyine uygulama yapılır.
Biberde damla sulama ile uygulama: Dekara hesaplanan bitki koruma ürünü miktarı, damla sulama ünitesi 10 dakika
çalıştırılarak, damla sulama ile toprağa verilir. 1. uygulama dikimden 1 gün sonra, 2. uygulama birinci uygulamadan 30
gün sonra yapılır.
Muzda uygulama: Dikim sonrası dekara 750 ml bitki koruma ürünü uygun bir yöntemle (damla sulama) toprağa verilir.
Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra kimyasal mücadele etkili değildir.
Çim alanlarında uygulama: Dikimden sonra dekara 400 ml bitki koruma ürünü gelecek şekilde yeşil aksam uygulaması
yapılır.

Karışabilirlik durumu:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testlerinin yapılması önerilir.
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FUNGİSİTLER
VALUNETTE®
Akti̇f madde: 400 g/L Fosforoz Asit
Formülasyon: Suda Çözünen Konsantre (SL)

Özelli̇kleri:

Doğrudan fungitoksiktir ve ayrıca bitkilerin bağışıklık sistemini güçlendirir. Bitkiye hastalığın kendisi ile savaşma
yeteneği verir.

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve
Dönemi

Bağ

Mildiyö
(Plasmopara viticola)

400 ml/100 L su

Domates
(Sera)

Mildiyö
(Phytopthora infestans)

400 ml/100 L su

Domates
(Tarla)

Mildiyö
(Phytopthora infestans)

400 ml/da

Hıyar
(Sera)

Kabakgillerde Mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)

400 ml/100 L su

Marul
(Sera)

Mildiyö
(Bremia lactucae)

400 ml/100 L su

Turunçgiler

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve
gövde zamklanması
(Phytophthora citrophthora)

1000 ml/100 L su

Patates

Mildiyö
(Phytopthora infestans)

400 ml/100 L su

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Bağda mildiyö; İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm’ye ulaşınca başlanmalıdır. 2. ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın etki
süresi, hastalığın gelişme durumu ve meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile yapılır.
Domateste mildiyö: Çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında, kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi
örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır.
Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.
Hıyarda (Sera) mildiyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile başlanır
ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkilerin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını
kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.
Marulda (Sera) Mildiyö: Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir uygulama yapılmalıdır. Mildiyö görülürse hasta kısımlar
toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralıklarla fıdelerin şaşırtılmasına kadar uygulamalar sürdürülmelidir. Şaşırtıldıktan
sonra hastalığın çevrede görülmesi ile uygulamaya başlanmalı ve birer hafta aralıklarla devam edilmelidir. Uygulama
sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır. Yaprakların alt ve üstlerinin ürün ile iyice kaplanmasına özen
gösterilmelidir.
Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması: 1. uygulama sonbaharda yağışlar başlamadan
veya ilk yağmurlardan hemen sonra yapılmalıdır. 2. uygulama havalar yağışlı giderse 1. uygulamadan 15 gün sonra
yapılmalıdır. Gövde enfeksiyonlarına karşı, enfekteli ağaçlardaki yaralar Ekim, Ocak ve Mart aylannda odun dokusuna
kadar temizlenmelidir. Gövde ve kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile
tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 m yüksekliğe kadar olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır. Uygulama sayısı
ve tarihleri kaydedilmelidir.
Patateste mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin
görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Karışabilirlik durumu:

Emülsiyon konsantre formülasyonlu bitki koruma ürünleri ile karışım yapılırken Valunette’yi eklemeden önce mutlaka ayn bir
kap içerisinde önce emülsiyon konsantre formülasyonlu ürün eklenmeli ve üzerine bir miktar su ilave edilerek karıştırılmalıdır.
Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön kanşım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.
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FUNGİSİTLER
TAKİMSAN GÖZTAŞI®
Akti̇f madde: %25 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Sülfat
Formülasyon: Suda Çözünen Kristaller (CR)

Bitki Adı

Armut

Elma

Kayısı

Erik
Kiraz

Şeftali

Yenidünya
Antepfıstığı
Badem
Fındık
Lahana

Turunçgiller

Karaleke
(Venturia pirina)
Memeli pas
(Venturia inaequalis)
Karaleke
(Venturia pirina)
Sert çekirdekli meyve ağaçlarında
bakteriyel kanser ve zamklanma
(Pseudomonas syringae
pv. syringae)
Sert çekirdekli meyvelerde yaprak
delen (Çil)
(Wilsonomyces carpophylus)
Cep hastalığı
(Taphrina pruni)
Sert çekirdekli meyve ağaçlarında
bakteriyel kanser ve zamklanma
(Pseudomonas syringae pv.
morsprunorum)
Yaprak kıvırcıklığı
(Taphrina deformans)
Sert çekirdekli meyvelerde yaprak
delen (Çil)
(Wilsonomyces carpophylus)
Karaleke
(Venturia inaequalis var.
eriobotryae)
Karazenk
(Pseudocercospora pistacina)
Dal kanseri
(Pseudomonas amygdali)

Mildiyö
(Plasmodiophora brassicae)
Turunçgil meyvelerinde kahverengi
çürüklük ve gövde zamklanması
(Phytopthora citrophthora)

Halkalı Leke
(Spilocaea oleagina)
Dal kanseri
(Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi)
Mildiyö
(Plasmopara viticola)

Bağ

Tütün

2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç* (Dal sıracası var ise)
1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (Dal sıracası yok ise)

2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç* (Dal sıracası var ise)
1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (Dal sıracası yok ise)

2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç* (1.uygulama)
1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (2.uygulama)

21 gün

21 gün

2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç*

21 gün

1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (1.uygulama)
600 g göz taşı + 600 g sönmüş kireç* (2.uygulama)

21 gün

2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç*
3000 g göz taşı + 3000 g sönmüş kireç* (1.uygulama)
1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (2.uygulama)

21 gün

1500 g göz taşı + 1500 g sönmüş kireç*

21 gün

1500 g göz taşı + 1500 g sönmüş kireç*

21 gün

3000 g göz taşı + 3000 g sönmüş kireç* (1.uygulama)
1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (2.uygulama)

21 gün

1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç*

21 gün
21 gün

2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç*
1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç*
1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç*
1500 g göz taşı + 1500 g sönmüş kireç*
2000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç*
1500 g göz taşı + 1500 g sönmüş kireç* (1.uygulama)
1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (2.uygulama)
1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç*
(ilkbahar ilaçlaması)
2000 g göz taşı + 2000 g sönmüş kireç*
(diğer ilaçlamalar)
500 g göz taşı + 500 g sönmüş kireç* (1.uygulama)
1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (2.uygulama)
1500 g göz taşı + 1500 g sönmüş kireç* (3.uygulama)
4000 g göz taşı + 4000 g sönmüş kireç* (kış uygulaması)

Antraknoz
(Elsinoe ampelina)

3000 g göz taşı + 3000 g sönmüş kireç* (kış uygulaması)
500 g göz taşı + 500 g sönmüş kireç* (1.uygulama-yaz müc.)
1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (2.uygulama-yaz müc.)
1500 g göz taşı + 1500 g sönmüş kireç* (3.uygulama-yaz müc.)
600 g göz taşı + 600 g sönmüş kireç*
(Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra)

* Sönmemiş kireç kullanılacak olması durumunda kireç miktarları yarı (1/2) oranında kullanılır.
** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.
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21 gün

3000 g göz taşı + 3000 g sönmüş kireç* (1.uygulama)
1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (2.uygulama)

Ölükol
(Phomopsis viticola)

Fidelerde çökerten
(Rhizoctonia solani,Fusrium spp.,
Pythium spp., Alternaria spp.,
Sclerotinia sclerotiorum)

Son Uygulama
ile Hasat
Arasındaki Süre

1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç*

Bakteriyel yanıklık
1000 g göz taşı + 1000 g sönmüş kireç* (%0,3 oranında
(Xanthomonas arboricola pv. corylina) kara boya yapıştırıcı olarak ilave edilmelidir)

Dal yanıklığı
(Pseudomonas syringae pv. syringae)

Zeytin

Uygulama Dozu ve
Dönemi

Zararlı Organizma Adı

21 gün

21 gün

21 gün

21 gün

FUNGİSİTLER
Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Armut karalekesi:
1.uygulama : Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2.uygulama : Beyaz rozet döneminde
3.uygulama : Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce 4.ve diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu
durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.
Armut memelipası:
1.uygulama : Çiçek tomurcukları patlamadan hemen önce , 2.uygulama : Çiçek beyaz rozet devresinde, 3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının % 80-90’ı döküldüğü zaman,
Genellikle 3 uygulama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında, bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar diğer
uygulamalara devam edilir.
Elma karalekesi:
1.uygulama : Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce) 2.uygulama : Pembe rozet tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3.uygulama : Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce 4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla
yapılmalıdır.
Sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser ve zamklanma (Kayısı, Kiraz)
1.uygulama: Sonbaharda yaprakların %75’i döküldüğünde, 2.uygulama: İlkbaharda gözler uyanmadan önce yapılır.
Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı,Şeftali):
1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.ilaçlama yapılmalıdır.
Eriklerde cep hastalığı:
1.uygulama: Tomurcuklar kabardığı dönemde
2.uygulama: Çiçek taç yapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.
Şeftali yaprak kıvırcıklığı: Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.
Yenidünya karalekesi:
1.uygulama: Sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce, 2.uygulama: Çiçek tomurcukları açılmadan önce, 3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden
sonra, 4. ve diğer uygulamalar 3’ncü uygulamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar, kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Uygulama
programı gerekirse firma önerilerine göre değiştirilebilir. Uygulama sayısı ve tarihleri kaydedilir.
Antepfıstığında karazenk:
1.uygulama: Koruyucu fungisitlerle mücadele yapılacaksa, uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici
fungisitlerle mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca tedavi edici fungisitlerle ilk belirtilerin
görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir.
2.uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılır.
Badem dal kanseri:
1.uygulama: Sonbaharda yapraklar %75 oranında dökülünce,
2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcuklarının patladığı ve kırmızı uçların görüldüğü pembe dönemde yapılır.
Fındık bakteriyel yanıklık:
1.uygulama: Hasattan sonra sonbahar yağışları başlamadan önce ağustos sonu veya eylül başında,
2.uygulama: Sonbahar sonlarında yaprakların %75’inin döküldüğü bir devrede,
3.uygulama: İlkbaharda yaprak tomurcukları patlamaya başladığı bir devrede yapılır.
Lahana mildiyösü: Fidelikte fideciklerin toprak yüzüne çıkmasıyla, tarlada ise ilk mildiyö lekelerinin çevrede görülmesiyle uygulamalara başlanır.
Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması:
Meyve enfeksiyonlarına karşı;
1.uygulama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.
2.uygulama: Havalar yağışlı giderse 1.uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.
Gövde enfeksiyonlarına karşı; Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir. Yara yerlerine %3’lik potasyum
permnganat dezenfektan olarak sürülmelidir.
Turunçgil dal yanıklığı: Uygulamaya hasattan sonra çok kuru dallar temizlendikten sonra başlanır. Hafif bulaşık bahçelerde ilk uygulama hasat sonrası olmak üzere 1 ay
ara ile 2 kez %1,5’luk bordo bulamacı şeklinde uygulanır. Eğer bahçede ağır bir enfeksiyon söz konusu ve aynı zamanda kış ve ilk bahar ayları yağışlı ve ılık seyrediyorsa,
hasattan sonra başlamak üzere birer ay ara ile 2-3 kez %1,5’luk bordo bulamacı ve çiçek tomurcukları patlamadan önce %1’lik dozda bir uygulama daha yapılmalıdır. Bu
şekildeki bahçelerde en az 3 yıl kimyasal uygulamalara devam edilmelidir.
Zeytinlerde halkalı leke:
Marmara Bölgesinde:
1.uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce 2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce
Ege Bölgesinde:
1.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce 2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce
Akdeniz Bölgesinde:
1.uygulama: Hasattan sonra 2.uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce 3.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce
yapılmalıdır.
Zeytin dal kanseri:
Ege ve Akdeniz Bölgelerinde kanserle bulaşık zeytinlikler iki yıl budama yapmaksızın yılda 4 defa ilaçlanır. İlkbahar uygulamasında %1’lik, diğer uygulamalarda %2’lik Bordo
bulamacı kullanılır. İki yılın sonunda temmuz-ağustos aylarında budama yapılır.
Karadeniz bölgesinde ise 2.uygulama (şubatta) yapılmaz, anca dolu ve don zararı olursa şubat uygulaması yapılır. Diğer üç devredeki uygulamalar aynı dönemlerde
uygulanır.
1.uygulama: Aralık sonunda hasattan hemen sonra, 2.uygulama: Şubat sonunda dolu, don zararından sonra,
3.uygulama: İlkbahar yağmurları başlamadan önce, 4.uygulama: Sonbahar yağmurları başlamadan önce, yapılır.
Bağ mildiyösü:
1.uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır. 2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve
yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan
kalktığında uygulamalara son verilmelidir.
Bağ ölükol:
• Kış uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.
• Yaz uygulaması: 1.uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda, 2.uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda, 3.uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.
Bağ antraknozu:
Kış uygulaması: Bağlar budandıktan sonra, gözlerin henüz uyanmadığı devrede uygulanmalıdır.
Yaz uygulaması: Bağ mildiyösü ile fenolojiye göre uygulama yapıldığında, bağ antraknozu için ayrıca yaz uygulamasına gerek duyulmaz. Ayrı ilaçlama gerektiği takdirde
aşağıdaki program uygulanır.
1.uygulama: Sürgünler 5-10 cm 2. ve diğer uygulamalar: 1. Uygulamada kullanılan fungusitin etki süresi dikkate alınarak yapılır. Taneler yarı büyüklüğünü aldığı döneme
kadar uygulamalara devam edilir.
Çiçeklenme döneminde ilaçlama tavsiye edilmez.
Tütün fidelerinde çökerten: Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra veya fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır. Hastalık görülür
görülmez yapılacak ilaçlamalar, şaşırtma devresine kadar haftada bir uygulanır.
Karışabilirlik durumu:
Karışabilirlik durumu: Başka bitki koruma ürünü ile kullanımı tavsiye edilmez.
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FUNGİSİTLER
CURCİO® 50 WP
Akti̇f madde: %50 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid
Formülasyon: Islanabilir toz (WP)

Özelli̇kleri:

Koruyucu etkili bir fungusittir.

Bitki Adı

Uygulama Dozu

Son uygulama ile hasat
arasındaki süre

Karaleke
(Venturia inaequalis)

800 g/100 L su dal sıracası varsa
400 g/100 L su dal sıracası yoksa

21 gün

Karaleke
(Venturia pirina)

800 g/100 L su dal sıracası varsa
400 g/100 L su dal sıracası yoksa

21 gün

Memelipas
(Gymnosporangium fuscum)

400 g/100 L su

21 gün

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen
(Wilsonomyces carpophilus)

400 g/100 L su normal dönem
800 g/100 L su dormant dönem

21 gün

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen
(Wilsonomyces carpophilus)

400 g/100 L su 1.uygulama
800 g/100 L su 2.uygulama

21 gün

Yaprak kıvırcıklığı
(Taphrina deformans)

800 g/100 L su

21 gün

Erik

Cep hastalığı
(Taphrina pruni)

800 g/100 L su

21 gün

Antepfıstığı

Karazenk
(Pseudocercospora pistacina)

500 g/100 L su

21 gün

Turunçgiller

Uç kurutan
(Phoma tracheiphilla)

400 g/100 L su

21 gün

Zeytin

Halkalı Leke
(Spilocaea oleaginum)

400 g/100 L su

21 gün

Mildiyö
(Plasmopara viticola)

300 g/100 L su 1.uygulama
500 g/100 L su 2.uygulama

21 gün

Antraknoz
(Elsinoe ampelina)

300 g/100 L su 1.uygulama
500 g/100 L su 2.uygulama

21 gün

Mildiyö**
(Phytophthora infestans)

300 g/100 L su

14 gün

Bakteriyel benek
(Pseudomonas syringae pv. tomato)

300 g/100 L su 1.uygulama
400 g/100 L su 2.uygulama

14 gün

Bakteriyel leke
(Xanthomonas vesicatoria)

300 g/100 L su 1.uygulama
400 g/100 L su 2.uygulama

14 gün

Mildiyö
(Phytophthora infestans)

300 g/100 L su

14 gün

Antraknoz
(Colletotrichum lindemuthianum)

500 g/100 L su

14 gün

Adi yaprak yanıklığı
(Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli)

300 g/100 L su

14 gün

Hale yanıklığı
(Pseudomonas savastanoi pv. phaseolica)

300 g/100 L su

14 gün

Domates, Patlıcan,
Patates

Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)

500 g/100 L su

14 gün

Yerfıstığı

Serkospora erken yaprak lekesi
(Cercospora arachidicola)

400 g/100 L su

14 gün

Sebze fideleri

Çökerten ve kök çürüklüğü
(Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.,
Alternaria spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp.)

300 g/100 L su 1.uygulama
500 g/100 L su 2.uygulama
(Fidelik uygulaması)

14 gün

Elma

Armut

Kayısı

Şeftali

Bağ*

Domates

Patates

Fasulye
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Zararlı Organizma Adı

FUNGİSİTLER

Hıyar

Köşeli yaprak lekesi
(Pseudomonas syringae pv.lachyrmans)

300 g/100 L su

14 gün

Şerbetçiotu

Mildiyö
(Pseudoperonospora humuli)

500 g/100 L su

14 gün

Aspir

Yaprak lekesi
(Alternaria carthami)

300 g/100 L su

14 gün

Tütün

Fidelerde çökerten (Rhizoctania solani, Fusarium spp.,
Phythium spp., Alternaria spp., Sclerotinia sclerotium)

400 g/100 L su

14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Elma karalekesi:
1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır),
2. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda, kullanılan bitki koruma
ürünlerinin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.
Armut karalekesi:
1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır),
2. uygulama: Beyaz rozet döneminde,
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürünlerinin etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.
Armut memelipası:
1. uygulama: Çiçek tomurcukları patlamadan hemen önce,
2. uygulama: Çiçek beyaz rozet devresinde,
3. uygulama: Çiçek taç yapraklarının %80-90’ı döküldüğü zaman,
Genellikle 3 uygulama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında, bitki koruma ürününün etki
süresi dikkate alınarak, yağışlar bitinceye kadar diğer uygulamalara devam edilir.
Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı, şeftali):
1. uygulama: Sonbaharda, yaprak dökümünden hemen sonra,
2. uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır.
Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. uygulama
yapılmalıdır.
Şeftali yaprak kıvırcıklığı:
Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.
Eriklerde cep hastalığı:
1. uygulama: Tomurcuklar kabardığı dönemde,
2. uygulama: Çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.
Antepfıstığında karazenk:
1. uygulama: İlk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. Bu uygulama çiçek dökümünden sonra,
döllenmeyi takiben meyvelerin buğday danesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürünlerinin etki süreleri dikkate alınarak, enfeksiyon koşulları sona
erinceye kadar uygulamalara devam edilir.
Turunçgillerde uç kurutan:
Yeşil aksam ilaçlamaları: Ekim, aralık ve mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır.
Toprak ilaçlaması: Yeşil aksam ilaçlamasının yanı sıra, bahçedeki ağır enfekteli ağaçlara, ekim ayında bir defa olmak
üzere toprak ilaçlaması yapılmalıdır.
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Zeytinlerde halkalı leke:
Marmara Bölgesinde:
1. uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
Ege Bölgesinde:
1. uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
2. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,
Akdeniz Bölgesinde:
1. uygulama: Hasattan sonra,
2. uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
3. uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.
Bağ mildiyösü:
1. uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar: Birinci uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürünlerinin etki süresi dikkate alınmalıdır.
Bağ antraknozu:
Kış uygulaması: Bağlar budandıktan sonra, gözlerin henüz uyanmadığı devrede uygulanmalıdır.
Yaz uygulaması: Bağ mildiyösü ile fenolojiye göre uygulama yapıldığında, bağ antraknozu için ayrıca yaz
uygulamasına gerek duyulmaz. Ayrı uygulama gerektiği takdirde aşağıdaki program uygulanır.
1. uygulama: Sürgünler 5-10 cm,
2. ve diğer uygulamalar: 1. uygulamada kullanılan fungisitin etki süresi dikkate alınarak yapılır. Taneler yarı büyüklüğünü
aldığı döneme kadar uygulamalara devam edilir. Çiçeklenme döneminde uygulama tavsiye edilmez.
Domates mildiyösü:
Domates bitkilerinin yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin meydana gelmesi ve bu lekelerin alt yüzünde
beyaz kül gibi konidispor örtüsünün görülmesiyle uygulamaya başlanır.
Domateste bakteriyel benek:
Fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10
gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir.
Domates bakteriyel leke:
Yeşil aksam uygulamaları fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez, koruyucu olarak, fide döneminde
haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir.
Patates mildiyösü:
Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile
uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklara uygulama tekrarlanır.
Fasulye antraknozu:
Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte uygulamalara başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki
koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamının ilaçlanmasına
özen gösterilmelidir.
Fasulye adi yaprak yanıklığı ve hale yanıklığı:
Tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye başladığında haftada bir olmak üzere 2-3 uygulama şeklinde
yapılmalıdır.
Domates, Patlıcan, Patates erken yaprak yanıklığı:
Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi
için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.
Yerfıstığında serkospora erken yaprak lekesi: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta
sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.
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Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü:
Uygulamalar tohum ve toprak ilaçlaması şeklinde yapılır. Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohuma uygulanır.
Toprak ilaçlaması: Ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya
tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.
Hıyar köşeli yaprak lekesi: Tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye başladığında koruyucu olarak 10 gün
ara ile en az 3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.
Şerbetçiotu mildiyösü: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda ilaçlamaya başlanır. Çiçek dönemine
kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemde koza tutma dönemine kadar 10’ar gün aralıklara ilaçlamalara devam
edilir.
Aspir yaprak lekesi: bitkilerde ilk belirtiler görüldüğü zaman uygulamalara başlanır.
Tütün Fidelerinde çökerten: Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten sonra veya fidelerin çıkışı tamamlandıktan
sonra hastalık görüldüğünde yapılır. Hastalık görülür görülmez yapılacak ilaçlamalar, şaşırtma devresine kadar haftada
bir uygulanır.

Karışabilirlik durumu:

Chlorpyrifos, Malathion, Phosmet, Carbamat terkipli bitki koruma ürünleri ve Dodine ile karıştırılması sakıncalıdır.
Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.
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JAMMER®
Akti̇f madde: %50 Cyprodinil
Formülasyon: Suda Dağılabilir Granül (WG)

Özelli̇kleri:

Jammer® sistemik özelliklere sahip bir fungisittir.

Bitki Adı

Zararlı Organi̇zma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

Elma

Karaleke
(Venturia inaequalis)

40 g/100 L su

28 gün

Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde
çiçek monilyası
(Sclerotinia laxa)

30 g/100 L su

7 gün

Armut

Karaleke
(Venturia pirina)

40 g/100 L su

28 gün

Şeftali

Sert çekirdekli meyvelerde
çiçek monilyası
(Sclerotinia laxa)

30 g/100 L su

7 gün

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Elma Kara Lekesi:
1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. ilaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla
yapılmalıdır.
Armut Kara Leke:
1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. ilaçlama: Beyaz rozet döneminde
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla
yapılmalıdır.
Sert çekirdekli Meyvelerde Çiçek Monilyası (Kayısı, Şeftali):
1.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),
2.ilaçlama tam çiçeklenmede (%90-100) yapılır.

Karışabilirlik durumu:

Yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyve ağaçlarında kullanılan diğer fungisitler ile karışım halinde kullanılması
durumunda uygulamadan önce küçük bir karışabilirlik testi yapılmalıdır. Şayet Jammer® başka ilaçlar ile depo karışımı
olarak kullanılacak ise ilaçları suya aşağıdaki sıraya göre koyunuz. Önce Jammer® sonra karışıma giren diğer ilaçlar
konur. Şayet karışım halinde kullanılacak ilaçlar arasında “suda eriyebilir ambalaj” da bulunanlar var ise önce bunlar,
sonra Jammer® konur.
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PRIVATE® 250 EC
Akti̇f madde: 250 g/L Difenoconazole
Formülasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

Yeşil aksama tatbik edilen sistemik triazol grubu bir fungisittir. Elma ve armutta Karaleke-Venturia spp., mücadelesinde
hem meyve, hem de yapraklarda üstün koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahip bir ilaçtır. Lokal sistemik ve güçlü
translaminar etkiye sahiptir. İlaçlamadan sonra 2 saat gibi kısa bir sürede atıldığı yerden süratle bitki bünyesine dahil
olur, yaprağın her tarafına dağılır.

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat
Arasındaki Süre

Elma

Karaleke
(Venturia inaequalis)

10 ml/100 L su

14 gün

Armut

Karaleke
(Venturia pirina)

10 ml/100 L su

14 gün

Yaprak leke hastalığı
(Cercospora beticola)

30 ml/da

14 gün

Külleme
(Erysiphe betae)

20 ml/da

14 gün

Şekerpancarı

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Elma karalekesi:
1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce)
2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla
yapılmalıdır.
Armut karalekesi:
1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce)
2.uygulama: Beyaz rozet döneminde
3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
4. ve diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.
Şekerpancarı yaprak leke hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer cercospora yaprak lekesi
görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.
Şekerpancarı küllemesi: Hastalık belirtileri görülünce uygulamaya başlanır ve ihtiyaca göre 20 gün ara ile devam edilir.

Karışabilirlik durumu:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

53

FUNGİSİTLER
TAKCAPTAN®
Akti̇f madde: %50 Captan
Formülasyon: Islanabilir toz (WP)

Özelli̇kleri:

Bir çok hastalığa karşı yaygın olarak kullanılan koruyucu ve tedavi edici bir fungisittir.

Bitki Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

Armut

Karaleke
(Venturia pirina)

150 g/ 100 L su

3 gün

Elma

Karaleke
(Venturia inaequalis)

150 g /100 L su

3 gün

Erik

Cep hastalığı
(Taphrina pruni)

300 g/ 100 L su

3 gün

Şeftali

Sert çekirdekli meyvelerde
çiçek monilyası
(Monilia laxa=Sclerotinia laxa)

300 g/100 L su

3 gün

Kiraz, Vişne

Sert çekirdekli meyvelerde
çiçek monilyası
(Monilia laxa=Sclerotinia laxa)

300 g/ 100 L su

3 gün

Şeftali, Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde
yaprak delen
(Wilsonomyces carpophilus)

300 g/ 100 L su

3 gün

Turunçgiller

Turunçgil meyvelerinde
kahverengi çürüklük ve gövde
zamklanması
(Phytophthora citrophthora)

300 g/ 100 L su
(Meyve enfeksiyonları)

7 gün

Yeni dünya

Kara leke
(Venturia inaequalis var.
eriobotryae)

300 g/ 100 L su

3 gün

Mildiyö
(Plasmopara viticola)

300 g/ 100 L su

Ölükol*
(Phomopsis viticola)

250 g/ 100 L su
(Yaz uygulaması)

Bağ**

Sebze fideleri***

Kök çürüklüğü (Çökerten)
(Pythium spp., Fusarium spp.,
Rhizoctonia spp., Alternaria spp.,
Sclerotinia spp. Phytophthora spp.)

200-250 g/ 100 L su

3 gün

-

Mildiyö
(Phythophthora infestans)

300 g/ 100 L su

Yaprak küfü
(Cladosporium fulvum)

250 g/ 100 L su

Marul

Mildiyö
(Bremia lactucae)

300 g/ 100 L su

7 gün

Soğan

Mildiyö
(Peronospora destructor)

300 g/ 100 L su

7 gün

Patates

Mildiyö
(Phythophthora infestans)

350 g/ 100 L su

7 gün

Karanfil
(Süs bitkisi)

Pas
(Uromyces caryophyllus)

250 g/ 100 L su

7 gün

Domates

Sebzelerde Kurşuni Küf
(Botrytis cinerea)

250 g/ 100 L su

7 gün

Domates

54

Zararlı Organi̇zma Adı

7 gün

FUNGİSİTLER

Zararlı Organi̇zma Adı

Bitki Adı
Tütün
(Fidelik)

Uygulama Dozu

Çökerten
(Pythium spp., Fusarium spp.,
Rhizoctonia spp.,
Alternaria spp., Sclerotinia spp.)

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

200 g/ 100 L su

-

*Yaz uygulamasında kullanılır.
**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.
***Fidelik ilaçlamalarında verilen iki doz hastalığın yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Armut karalekesi:
Dal sıracası yok ise
1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında
2.ilaçlama: Beyaz rozet tomurcuğu döneminde
3.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları % 70-80’i dökülünce
4. ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.
Elma karalekesi:
Dal sıracası yok ise
1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında
2.ilaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce)
3.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları % 70-80’i dökülünce
4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.
Eriklerde cep hastalığı:
1.ilaçlama: Tomurcuklar kabardığı dönemde
2.ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.
Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Şeftali, Kiraz, Vişne):
1.ilaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)
2.ilaçlama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.
Şeftali yaprak delen (Çil):
1.ilaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2.ilaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
Kayısıda yaprak delen:
1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),
3.ilaçlama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.
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Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması:
* Meyve enfeksiyonlarına karşı:
1.ilaçlama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.
2.ilaçlama: Havalar yağışlı giderse 1.ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.
* Gövde enfeksiyonlarına karşı:
Enfekteli ağaçlardaki yaralar Ekim, Ocak ve Mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir.
Yenidünya karalekesi:
1.ilaçlama: Sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce,
2.ilaçlama: Çiçek tomurcukları açılmadan önce,
3.ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra
4.ve diğer ilaçlamalar: 3.ilaçlamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar, 10 gün arayla yapılmalıdır.
Bağ ölükol:
• Yaz ilaçlaması:
1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2. ilaçlama sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3. ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.
Bağ mildiyö:
İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme
durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.
Sebze fidelerinde kök çürüklüğü ve çökerten: Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya
kadar 2-3 kez bir hafta ara ile ilaçlama yapılır.
Domates mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz
kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya
başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
Domates yaprak küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İlaçlamalar 10-15 gün ara ile tekrarlanır.
Hasada 15-20 gün kala ilaçlama kesilmelidir.
Marul mildiyö: Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir ilaçlama yapılmalıdır. Mildiyö görülürse hasta kısımlar toplanıp
yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin tarlaya şaşırtılmasına kadar ilaçlamalar sürdürülmelidir. Tarla devresinde
hastalığın çevrede görülmesi ile ilaçlamaya başlanmalı, birer hafta aralarla hasattan en az bir hafta öncesine kadar
devam edilmelidir. Fidelikte ilaçlama sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır.
Soğan mildiyö: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C’ye ulaşması ve orantılı nemin %80’i bulması ile mücadeleye başlanması
gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamaya başlanabilir.
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Patates mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin
görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklara uygulama tekrarlanır.
Karanfil pası: Çelikler sıraya geçirilmeden önce ilaçlamaya başlanmalı ve 10’ar gün ara ile ilaçlamalar yapılmalıdır.
Sebzelerde kurşuni küf (Domates): Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde
iken başlanmalıdır. Uygulamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.
Tütün çökerten (Fidelerde): Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Karışabilirlik durumu: Alkali karakterli ve yağlı bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma
ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.
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FUNGİSİTLER
TERLOSS® M-45
Akti̇f madde: %80 Mancozeb
Formülasyon: Islanabilir toz (WP)

Özelli̇kleri:

Koruyucu bir fungisittir.

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

Karaleke (Venturia inaequalis)

250 g/100 L su

21 gün

Memeli pas
(Gymnosporangium confusum)

250 g/100 L su

21 gün

Soğan

Mildiyö (Peronospora destructor)

200 g/100 L su

28 gün

Hıyar

Kabakgillerde mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)

200 g/100 L su

14 gün

Domates

Mildiyö (Phytophtora infestans)

200 g/100 L su

14 gün

Nohut

Antraknoz (Ascochyta rabiei)

200 g/100 L su
200 g/100 kg tohum

28 gün
-

200 g/100 L su

28 gün

Bitki Adı

Elma

Fasülye

Zararlı Organi̇zma Adı

Antraknoz
(Colletotrichum indemuthianum)
Pas (Uromyces appendiculatus)

200 g/100 L su

28 gün

Domates,
patates
ve patlıcan

Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)

200 g/100 L su

14 gün

Sebze
fidelerinde

Çökerten ve Fide kök çürüklüğü
(Pythium spp., Rhizoctania spp.,
Alternaria spp.,Fusarium spp.,
Sclerotinia spp.)

200 g/100 kg tohum

-

Kavun ve
Karpuz

Antraknoz
(Colletotrichum lagenarium)

200 g/100 L su

7 gün

Buğday

Sarı Pas (Puccinia striiformis)
Kahverengi Pas (P.recondita tritici)
Kara Pas (P.graminis tritici)

350 g/da

28 gün

Şerbetçiotu

Mildiyö
(Pseudoperonospora humuli)

150 g/100 L su

42 gün

200 g/100 L su

14 gün

500 g/100 kg tohum

-

200 g/da

21 gün

200 g/100 L su
(Yaz uygulamasında)

21 gün

Yerfıstığı

Yaprak lekesi
(Cercospora arachidis)
Kökboğazı çürüklüğü
(Aspergillus niger)
Mildiyö (Plasmopara viticola)

Bağ*
Ölükol (Phomopsis viticola)

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.
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FUNGİSİTLER
Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Elma Karalekesi̇:
1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürünlerin
etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.
Elma Memeli̇ Pas:
1.uygulama: Çiçek tomurcukları patladıktan sonra (Kırmızı rozet dönemi başlangıcında)
2.uygulama: Çiçek taç yaprakları tamamen dökülünce,
3.uygulama: 2.ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.
Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. bitki
koruma ürününün süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile
uygulama yapılır.
Bağ Ölükol:
*Yaz uygulaması:
1.uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2.uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3.uygulama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.
Soğan Mi̇ldi̇yö: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C’ye ulaşması ve orantılı nemin %80’i bulması ile mücadeleye
başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanabilir.
Hıyar Kabakgi̇ller Mi̇ldi̇yö: Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile
uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını,
özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.
Domates Mi̇ldi̇yö: Kimyasal mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin
altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar
görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya
devam edilir.
Nohut Antraknozu: Tohum ilaçlaması: Tohum ekiminin yapılacağı gün uygulanmalıdır.
Yeşil aksam ilaçlaması: Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10°C e orantılı nemin en az %80 olması durumunda
başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın
şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir.
Uygulamanın
yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.
Fasulye Antraknozu: Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın
şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm
yeşil aksamının ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.
Fasulye Pası: Çevrede fasulye bitkilerinin yapraklarında pas püstüllerinin görülmesinden itibaren uygulamaya
başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya
devam edilmelidir. Kuru fasulyede kapsüllerin olgunlaşma döneminde hastalık görüldüğünde ekonomik ürün
kayıplarına neden olmadığından uygulamaya gerek yoktur.
Domates, patlıcan, patates Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler
görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim
koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.
Sebze fidelerinde Çökerten ve Kök Çürüklüğü: Ekim öncesinde tohumlar 100 kg tohuma 200 g ilaç gelecek
şekilde karıştırılarak ilaçlanır.
Kavun-karpuz Antraknoz: Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp, 1 saat kuruduktan
sonra uygulama yapılır. Yeşil aksam ilaçlaması: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C olması ve orantılı nemin en az %80’e
ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de; uygulamada en pratik yol, çevrede kavun-karpuz bitkilerinin
yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları
ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir.
Buğday Pas Hastalıkları: (Sarı pas, Kahverengi pas, Kara pas): Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara
başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi ilaçlı su ile
kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 2128 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Hasada bir ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı
uygulama yapılmamalıdır.
Şerbetçiotu Mildiyö: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda uygulamaya başlanır. Çiçek dönemine
kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemde koza tutma dönemine kadar 10’ar gün aralıklarla devam edilir.
Yerfıstığında Kökboğazı Çürüklüğü: Tohum ilaçlamasıdır. İlacın tohum yüzeyinde tutunabilmesi için tohumlar
önceden nemlendirilir.
Yer Fıstığı Yaprak Lekesi: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır,
hasada kadar devam edilebilir.

Karışabilirlik durumu: Alkali reaksiyonlu olmayan ilaçlar ile karışım halinde kullanılabilir. Karışım iyi hazırlanmalı
ve bekletilmeden kullanılmalıdır. Kükürt-kireç, bordo bulamacı ve bor içeren yaprak gübreleri ile karıştırılmamalıdır.
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TYCOON® 50 WP
Akti̇f madde: %45 Mancozeb + %5 Cymoxanil
Formülasyon: Islanabilir toz (WP)

Özelli̇kleri:

Koruyucu ve tedavi edici etkisi olan kontakt bir fungisittir.

Bitki Adı
Hıyar

Bağ*

Domates

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

Zararlı Organi̇zma Adı

Uygulama Dozu

Kabakgillerde Mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)

300 g/100 L su

14 gün

Mildiyö
(Plasmopara viticola)

300 g/100 L su

14 gün

Ölü Kol (Phomopsis viticola)

250 g/100 L su

14 gün

Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)

300 g/100 L su

14 gün

Mildiyö
(Phytophthora infestans)

300 g/100 L su

14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve
hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.
Bağ Ölükol: Yaz ilaçlaması:
1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.
Hıyar Kabakgillerde Mildiyö: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile
ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını
kaplayacak şekilde yapılması gereklidir.
Domates Mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında
beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde
ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
Domates Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır.
İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla
ilaçlamaya devam edilir.

Karışabilirlik durumu: Yaygın olarak kullanılan fungisit ve insektisitlerle karışabilir. Başka ilaçlarla karıştırmadan
önce ön karışım yapılması tavsiye edilir.
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FUNGİSİTLER
WHEATMASTER® DS 2
Akti̇f madde: % 2 Tebuconazole
Formülasyon: Toz (Kuru tohum ilacı)

Özelli̇kleri:

Sistemik etkili kuru tohum ilacıdır. Geniş spektrumlu olduğundan, sürme hastalığı dışında,açık ve kapalı rastık
hastalıklarını da kontrol eder. Sistemik etkisi yanında kontakt etkiye de sahiptir.

Bitki Adı

Buğday

Arpa

Zararlı Organi̇zma Adı

Uygulama Dozu

Sürme
(Tilletia spp.)

150 g/100 kg tohum

Rastık
(Ustilago nuda var. tritici)

150 g/100 kg tohum

Kapalı rastık
(Ustilago hordei)

150 g/100 kg tohum

Açık rastık
(Ustilago nuda f.sp. hordei)

150 g/100 kg tohum

Çizgi yaprak lekesi
(Pyrenophora graminea)

150 g/100 kg tohum

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

-

-

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Uygulama varili (Kaskat) ile uygulama yapılacak ise, 100 kg tohum için önerilen 150 g ürün bir kap içerisinde yeteri
kadar su ile iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defada uygulama variline ilave edilir, her defasında
uygulama varili çevirilerek tohumların homojen olarak iyi bir şekilde kaplanması sağlanır.
Uygulama tertibatı olan selektörlerde ise, ön deneme yapılarak tohumun ideal bir şekilde kaplanmasını sağlayacak
su miktarı bulunur. İdeal su miktarı tohumu iyice kaplayan ancak akmayan su miktarıdır. Bu husus sağlandıktan sonra
gerekli miktar su ile iyice karıştırılır ve uygulama tertibatı deposuna konularak uygulama yapılır. Çimlenme kapasitesi
düşük, soyulmuş veya çatlamış, ekime uygun olmayan tohumluk kullanmayınız. Tohum uygulama ekipmanları çok
soğuk (0°C altı) sıcaklıklarda problem oluşturabilir. WHEATMASTER® DS 2 0°C üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.

Karışabilirlik Durumu: Tohumla geçen hastalıkların kontrolü için diğer bir bitki koruma ürünü ile karıştırılmasına
gerek yoktur.
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FUNGİSİTLER
WOLİVA® 80 WP
Akti̇f madde: %80 Fosetyl-Al
Formülasyon: Islanabilir Toz (WP)

Özelli̇kleri:

Bitki özsuyunda yapraktan köke, kökten yaprağa taşınabilen iki yönlü sistemik bir fungisittir. O nedenle, uygulandığında
5-6 saat sonra şiddetli yağış bile olsa uygulamanın tekrarı gerekmez. Ancak bitki koruma ürününün kısa sürede ve
homojen olarak bitki özsuyuna geçebilmesi için iyi bir ıslatma sağlanmalıdır.

Bitki Adı
Turunçgiller
(Limon, portakal,
greyfurt,
mandalina)

Armut

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Turunçgil meyvelerinde kahverengi
çürüklük ve gövde zamklanması
(Phytophthora citrophthora)

200 g/100 L su

Turunçgilde hasat sonrası
kahverengi meyve çürüklüğü
(Phytophthora citrophthora)

300 g/100 L su Meyveler ilaçlı
suya 3 dakika süre daldırılır.

Yumuşak çekirdekli meyve
ağaçlarında ateş yanıklığı
(Erwinia amylovora)

400 g/100 L su

Son uygulama ile hasat
arasındaki süre

14 gün

14 gün

HER İLAÇLAMADAN ÖNCE AĞAÇLARDAKİ HASTALIKLI KISIMLAR DEZENFEKTANA
BATIRILMIŞ BİR ALET İLE UZAKLAŞTIRILMALIDIR.
Hıyar, Kavun

Kabakgillerde mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)

200 g/ 100 L su

3 gün

Soğan

Soğan mildiyösü
(Peronospora destructor)

150 g/ 100 L su

14 gün

Domates

Domates mildiyösü
(Phytophthora infestans)

250 g/ 100 L su

7 gün

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Woliva® 80 WP bitki özsuyunda yapraktan köke, kökten yaprağa taşınabilen iki yönlü sistemik bir fungisittir. O nedenle,
uygulandığında 5-6 saat sonra şiddetli yağış bile olsa uygulamanın tekrarı gerekmez. Ancak bitki koruma ürününün
kısa sürede ve homojen olarak bitki özsuyuna geçebilmesi için iyi bir ıslatma sağlanmalıdır.
Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanma hastalığı:
*Meyve enfeksiyonlarına karşı:
1. Uygulama: Sonbaharda yağışlar başlamadan veya ilk yağmurlardan hemen sonra yapılmalıdır.
2. Uygulama: Havalar yağışlı giderse 1. uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.
*Gövde enfeksiyonlarına karşı:
Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir. Gövde ve kök
boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve
özellikle ağaç tacının 1-1,5 m yüksekliğe kadar olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır.
Turunçgilde hasat sonrası kahverengi meyve çürüklüğü : Meyveler karışıma 3 dakika süre ile daldırılır.
Armut ateş yanıklığı: Çiçek başlangıcı ve tam çiçekte 1’er uygulama. Hastalık için uygun koşullar devam ederse, bir 3.
uygulama gerekebilir.
Hıyar, Kavunda yalancı mildiyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk hastalık belirtilerinin
görülmesi ile başlanır, 10 gün ara ile tekrarlanır.
Soğan mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görülünce uygulamaya başlanır. 10 gün ara ile uygulama yapılır.
Domates mildiyösü: Uygulamaya çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında
beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde
uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Karışabilirlik durumu:

Yaprak gübreleri, bakırlı bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Yağ veya yağlı bitki koruma ürünleri, bitki koruma ürününün
yapraklara nüfuzunu önlediğinden daha sonra kullanılmalıdır. Bitki koruma ürünlerinde değişik kalitede dolgu maddeleri
kullanıldığından, karışım yaparken yaygın uygulamadan önce küçük çapta denemeler yapılması önerilir.
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FUNGİSİTLER
ZENTOMP® 72 WP
Akti̇f madde: %64 Mancozeb + %8 Metalaxyl
Formülasyon: Islanabilir toz (WP)

Özelli̇kleri:

Koruyucu, tedavi edici sistemik fungisittir.

Bitki Adı

Zararlı Organi̇zma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

Bağ*

Bağ mildiyösü
(Plasmopara viticola)

250 g/100 L su

14 gün

Hıyar

Kabakgillerde mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)

250 g/100 L su

7 gün

Patates

Patates mildiyösü
(Phytophtora infestans)

250 g/da

14 gün

Domates

Domates mildiyösü
(Phytophtora infestans)

250 g/100 L su

10 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. İlacın süresi ve
hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.
Hıyarda Kabakgiller Mildiyö: İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile
ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. İlaçlamaların bitkinin her tarafını,
özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.
Domates Mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında
beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde
ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
Patateste mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin
görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

Karışabilirlik durumu:

Tavsiye edilen ürünlerde kullanılan fungisit, insektisit, akarisit ve bitki besin preparatlarının çoğu ile karışabilir. Tereddüt
halinde fiziksel ön karışabilirlik testi yapılmalıdır.
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FUNGİSİTLER

CURATİO®
Akti̇f madde: %50 Cymoxanil
Formülasyon: Islanabilir Toz (WP)

Özelli̇kleri:

Koruyucu etkili bir fungusittir.

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son uygulama ile hasat
arasındaki süre

Hıyar
(tarla)

Kabakgillerde mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)

50 g/da

3 gün

Bağ*

Mildiyö
(Plasmopara viticola)

60 g/100 L su

7 gün

Patates

Mildiyö
(Phytophthora infestans)

50 g/da

3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Bağ mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1. İlacın ve
hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.
Patates mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin
görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.
Hıyar kabakgillerde mildiyö: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile
ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını özellikle de yaprak altlarını
kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Karışabilirlik durumu:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.
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FUNGİSİTLER

HAMLET®
Akti̇f madde: %80 Thiram
Formülasyon: Islanabilir toz (WP)

Özelli̇kleri:

Yapraklardan etkili, aynı zamanda tohum ilacı olarak da kullanılabilen, kontakt etkili koruyucu bir fungisitttir.

Bitki Adı

Zararlı Organi̇zma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

Soğan

Sürme
(Urocystis cepulae)

5 kg/ 100 kg arpacık tohum

-

Nohut

Antraknoz
(Ascochyta rabiei)

300 g/ 100 kg. tohum

-

Sebze fideleri

Sebze fidelerinde çökerten
(Pythium spp., Fusarium spp.,
Rhizoctonia spp., Alternaria spp.,
Sclerotinia spp. Phytophthora spp.)

200 g/100 kg tohum

-

Kavun
Karpuz

Kabakgillerde antraknoz
(Coletotrichum orbiculare)

300 g/ 100 kg tohum

-

Şekerpancarı

Çökerten (Kök yanıklığı)
(Phoma betae)

400 g/100 kg tohum

-

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Soğan sürmesi: Tohum ilaçları tohumlar hafifçe nemlendirildikten sonra kapalı bir kapta iyice karıştırılır ve ekilir.
Nohut antraknozu: Tohum ilaçlaması: Ekimden 3-4 saat önce nohut tohumları bir saat süreyle su içerisinde ıslatıldıktan sonra
yarım saat müddetle bir sergi üzerine yayılarak havalandırılmalı ve gerekli miktar bitki koruma ürünü ile karıştırılarak ekilmelidir.
Sebze fidelerinde çökerten: Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohuma uygulanır.
Kabakgillerde antraknoz (Kavun, Karpuz) Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp, 1 saat kuruduktan
sonra uygulama yapılır.
Şekerpancarında çökerten (Kök yanıklığı): Ekimden önce tohum ilaçlaması yapılmalıdır.

Karışabilirlik durumu: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testleri yapılması tavsiye edilir.
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HERBİSİTLER
ABONE® SÜPER 5 EC
Akti̇f madde: Litrede 50 gr Quizalofop-p- ethyl
Formülasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

Dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan sistemik bir herbisittir. En iyi uygulama zamanı yabancı
otların 3-6 yapraklı olduğu dönemdir.

Bitki Adı

Zararlı Organi̇zma Adı

Ayrık (Elymus repens)
Kırmızı
Mercimek

Pamuk

Soya
fasulyesi

Domates

Ayçiçeği

Bağ*

Şeker
Pancarı
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Uygulama Dozu ve Dönemi
100300
ml/ da
Mercimek
8-12 cm boyda
ml/da
Yabancı
iken,
yabancı
otlar ın
yapraklı
otların
genç
ve2-4
aktif
olduğu dönemde, çıkış sonrası

olarak büyüdüğü devre

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)

75 ml/ da Mercimek 8-12 cm boyda
iken, y.otlar ın 2-4 yapraklı olduğu
dönemde, Çıkış sonrası

Kanyaş (Sorghum halepense)

75-100 ml/ da, Tohumdan gelenler
de düşük, rizomdan gelenlerde
yüksek doz uygulanır.

Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Yabani darı (Panicum spp.)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kuş yemi (Phalaris spp.)

100 ml/ da Yabancı otların 3-6
yapraklı olduğu devrede, Çıkış sonrası

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)

100 ml/ da Domatesler 15-20 cm
boyda, yabancı otlar 3-6 yapraklı
dönemde, Çıkış sonrası

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Kanyaş (Sorghum halepense)
Yapışkan darı (Seteria spp.)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Çayır püskülü (Poa spp.)
Brom (Bromus spp.)
Yabani arpa (Hordeum spontaneum)
Yabani darı (Panicum spp.)

100 ml/ da Ayçiçeği ve yabancı
otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde,
çıkış sonrası

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/ da, Köpekdişi 15-20 cm,
kanyaş 2-3 kardeşte iken

Yabani yulaf (Avena fatua)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Püsküllü çayır (Bromus tectorum)
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

75-100 ml/ da, Yıllık yabancı otlarda
düşük çok yıllık yabancı otlarda
yüksek doz uygulanır.

HERBİSİTLER
Bitki Adı

Soğan

Kanola

Nohut

Zararlı Organi̇zma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Kanyaş (Sorghum halepense)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Yapışkan darı (Setaria spp.)

100 ml/ da, Soğan 15-20 cm
boyunda, Kanyaş 3-5 yapraklı,
darıcan ve yapışkan darı 10-15
cm boyunda iken

Delice (Lolium temulentum)

200 ml/da
Çıkış sonrası
100 ml/da
Çıkış sonrası

Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)
Yapışkan darı (Setaria spp.)
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Çayır püskülü (Poa spp.)
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)
Kuş yemi (Phalaris spp.)
Yabani yulaf (Avena fatua)
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)

75 ml/da
Çıkış sonrası

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli: Bitki koruma ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve

hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanyaş için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları dönemdir.)
Yabancı otların üzerine püskürtülerek kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otrların
gelişimlerinin çok yavaş oldugu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

Karışabilirlik durumu: Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.
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HERBİSİTLER
AGNOROUND®
Akti̇f madde: Litrede 480 gr Glyphosate isopropylamin tuzu
Formülasyon: Suda çözünen konsantre (SL)

Özelli̇kleri:

Çıkış sonrası kullanılan, tüm yabancı otlara etkili, seçici olmayan, sistemik bir herbisittir. En iyi sonuç yabancı otların aktif
olarak büyüdükleri zamanda elde edilir.

Bitki Adı

Zararlı Organi̇zma Adı

Uygulama Dozu ve Zamanı

Tek yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otlar

Turunçgiller,
Fındık,
Bağ*,
Meyve bahçeleri
ve ekili olmayan
alanlar

Tilkikuyruğu
Horozibiği
Kırmızı köklü tilkikuyruğu
Yeşil horozibiği
Kısır Yabani yulaf
Kısır brom
Sirken
Bambul otu
Yabani havuç
Benekli darıcan
Darıcan
Sütleğen
Turnagagası
Ballıbaba
Çimensi bezelye
Çayır mürdüğümü
Ebegümeci
Yabani yonca
Yer fesleğeni
Mısır hardalı
Kuşyemi
Semizotu
Tarla düğün çiçeği
Kanarya otu
Yeşil kirpi darı
Yabani hardal
Kuş otu
Yabani fiğ
Zincir pıtrağı	
Domuz pıtrağı

(Alopecurus myosuroides)
(Amaranthus albus)
(Amaranthus retroflexus)
(Amaranthus viridis)
(Avena sterilis)
(Bromus sterilis)
(Chenopodium album)
(Chrozophora tinctoria)
(Daucus carota)
(Echinochloa colonum)
(Echinochloa crus-galli)
(Euphorbia spp.)
(Geranium dissectum)
(Lamium amplexicaule)
(Lathyrus nissolia)
(Lathyrus pratensis)
(Malva neglecta)
(Medicago polymorpha)
(Mercurialis annua)
(Ochthodium aegyptiacum)
(Phalaris spp.)
(Portulaca oleracea)
(Ranunculus arvensis)
(Senecio vernalis)
(Setaria viridis)
(Sinapis arvensis)
(Stellaria media)
(Vicia spp.)
(Xanthium spinosum)
(Xanthium strumarium)

300 ml/da
Yabancı otların genç ve aktif
olarak büyüdüğü devrede
uygulanır.
(Pamuk ekimi için hazırlanmış
tarlalarda ekim öncesi,
ekim esnasında ya da ekim
sonrasında kullanılabilir.
Ancak uygulama mutlak
surette çıkış öncesi yapılmış
olmalıdır.)

Çok yıllık dar ve geniş yapraklı otlar
Pelin
Tarla sarmaşığı
Topalak
Köpekdişi ayrığı
Kanyaş (Geliç)
Büyük ısırgan otu
Kara, demiryolu
kenarları, hava
alanları, fabrika
bahçeleri, tarihi
alanlar, tarla
kenarları vs.
Banketler, su ve
drenaj kanalları

(Artemisia vulgaris)
(Convolvulus arvensis)
(Cyperus rotundus)
(Cynodon dactylon)
(Sorghum halepense)
(Urtica dioica)

600 ml/da
Yabancı otların genç ve aktif olarak
büyüdüğü devrede uygulanır. Pamuk
ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi,
ekim esnasında yada ekim sonrasında
kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak suretle
çıkış öncesi yapılmış olmalıdır.

1000 ml/da
Çalımsı ve odunsu bitkilere karşı

Yabancı otların aktif
büyüme devresinde

Banket ve su üstü yabancı otlar

1000 - 1500 ml/da
Yabancı otların aktif
büyüme devresinde

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Bitki Koruma Ürününün Kullanma Şekli: En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüdükleri zamanda

elde edilir. Bitki koruma ürünlü mahsülün kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidelerin henüz olgunlaşmamış yeşil
kabuğuna pulverize edilmemesine dikkat edilmelidir. Sistemik etkili bir bitki koruma ürünü oldugundan ürünün yabancı
otlara nufuz edebilmesi için uygulamadan sonra en az 4-5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyerek toprak
işlenmesi yapılmamalıdır.

Karışabilirlik durumu: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin

yapılması tavsiye edilir.
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HERBİSİTLER
BOREAS®
Akti̇f madde: 40 g/l Imazamox
Formülasyon: Suda Çözünen Konsantre (SL)

Özelli̇kleri:

Boreas® yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkinin her tarafına taşınır. Yabancı otların
gelişmesini engeller ve 3-4 hafta içerisinde ölümlere neden olur.
IMI Toleranslı Ayçiçeği Çeşitleri: Boreas® IMI toleranslı ayçiçeği çeşitlerinde kullanılır. Sezon içerisinde tek uygulama
önerilir. İyi sonuç almak için tarladaki hakim yabancı ot türleri iyi tespit edilmeli ve dikkate alınmalıdır. Uygulamada
hedef Canavar otu (Orabanş) ise ayçiçeğinin 6-10 yapraklı döneminde olması en uygun zamandır.
IMI Toleranslı Ayçiçeği Çeşitleri: Boreas® IMI toleranslı çeltik çeşitlerinde kullanılır. Bitkilerin ve yabancı otların çıkışından
sonra, otların 1-4 yapraklı erken dönemlerinde uygulanır.
Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Ayçiçeği
(IMI Toleranslı Ayçiçeği
Çeşitleri)

Horoz ibiği (Amaranthus albus)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Sirken (Chenopodium album)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Canavar otu (Orobanche cernua)
Çoban değneği (Polygonum aviculare)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

125 ml/da
Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı dönemi

Bezelye

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Sirken (Chenopodium album)
Şeytan elması (Datura stramonium)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Çobandeğneği (Polygonum aviculare)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Kuş otu (Stellaria media)
Isırgan otu (Urtica urens)
Yavşan otu (Veronica spp.)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

100 ml/da
Erken çıkış sonrası uygulanır.

Fasulye

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Çobandeğneği (Polygonum aviculare)
Sirken (Chenopodium album)
Şeytan elması (Datura stramonium)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

100 ml/da
Erken çıkış sonrası uygulanır.

Soya

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Sütleğen (Euphorbia spp.)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

125 ml/da
Erken çıkış sonrası uygulanır.

Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)

100 ml/da
Erken çıkış sonrası uygulanır.

Çobandeğneği (Polygonum aviculare)
Çukurova fener otu (Physalis angulata)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

125 ml/da
Erken çıkış sonrası uygulanır.

Küsküt (Cuscuta spp.)

125 ml/da
Yonca 10-12 yapraklı dönemde iken uygulanır.

Yerfıstığı

Yonca

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

BOREAS® yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkinin her tarafına taşınır. Yabancı otların
gelişmesini engeller ve 3-4 hafta içerisinde ölümlere neden olur.
IMI Toleranslı Ayçiçeği Çeşitleri: BOREAS® IMI toleranslı ayçiçeği çeşitlerinde kullanılır. Sezon içerisinde tek uygulama
önerilir. İyi sonuç almak için tarladaki hakim yabancı ot türleri iyi tespit edilmeli ve dikkate alınmalıdır. Uygulamada
hedef Canavar otu (Orabanş) ise ayçiçeğinin 6-10 yapraklı döneminde olması en uygun zamandır.

Karışabilirlik durumu:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.
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HERBİSİTLER

DELMORE® 500 SC
Akti̇f madde: 350 g/l Metamitron + 150 g/l Ethofumesate
Formülasyon: Süspansiyon Konsantre (SC)

Özelli̇kleri:

DELMORE® terkibinde bulunan iki farklı aktif madde sayesinde hem yapraktan hem topraktan etkili olan ve
şekerpancarında tek yıllık yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan bir herbisittir.

Bitki Adı

Şeker pancarı

Zararlı Organizma
Adı

Sirken (Chenopodium
album)
Yabani hardal (Sinapis
arvensis)
Yabani marul (Lactuca
serriola)

Uygulama Dozu ve
Dönemi

Son Uygulama ile Hasat
Arasındaki Süre

1. uygulama 200 ml/da
Çıkış sonrası
Şeker pancarı tam kotiledon
döneminde ve yabancı otlar 2-4
yapraklı döneminde iken uygulama
yapılır.
2. uygulama 200 ml/da
İlk uygulamadan 7-10 gün sonra
yaşayan ve tekrar çıkan yabancı
otları kontrol etmek için kullanılır.

90 gün

3. uygulama 200 ml/da
İkinci uygulamadan 7-10 gün sonra
yaşayan ve tekrar çıkan yabancı
otları kontrol etmek için kullanılır.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

DELMORE® 500 SC şeker pancarında tek yıllık geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan bir herbisittir.
DELMORE® 500 SC terkibinde bulunan iki farklı aktif madde sayesinde yapraktan ve topraktan etkili olmaktadır.
DELMORE® 500 SC‘nin yabancı otlara karşı etkili olabilmesi için toprak nemi çok önemlidir. Uygulama esnasında yağış
yok ise DELMORE® 500 SC ‘nin etkisi uygulamadan sonra meydana gelecek yağışlardan sonra görülmeye başlanır.
DELMORE® 500 SC bölünmüş doz (split) uygulaması ile ardışık olarak 7-10 gün ara ile üç uygulama şeklinde kullanılır.
Birinci uygulamadan sonra yabancı ot çıkışı olmasa dahi ikinci ve üçüncü uygulamalara devam edilir. Stres altındaki
şeker pancarına uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

Karışabilirlik durumu:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir
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HERBİSİTLER
CASCADA®
Akti̇f madde: 45 g/l Pinoxaden + 20 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
Formülasyon: Emülsiyon Konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

CASCADA® sistemik bir herbisit çeşidi olup tüm arpa ve buğday çeşitlerinde dar yapraklı yabancı otların kontrolünde
kullanılmaktadır.

Bitki Adı
Arpa

Buğday

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

90 ml/da

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

90 ml/da

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kuş yemi (Phalaris paradoxa)
İngiliz çimi (Lolium perenne)

100 ml/da

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

CASCADA® tüm buğday ve arpa çeşitlerinde dar yapraklı yabancıotlara karşı çıkış sonrası kullanılan sistemik bir
herbisittir. Hububatın iki gerçek yapraklı döneminden bayrak yaprağını çıkarma dönemine kadar geniş bir kullanım
aralığı vardır. CASCADA® FOB ve DIM grubu herbisitlerin etkilediği enzim sistemlerine ek olarak bu grupların
etkilemediği enzimler üzerine de etkili olan DEN grubu dar yapraklı bir bitki koruma ürünüdür. İçeriğinde yayıcı
yapıştırıcı olduğundan ek bir yayıcı yapıştırıcı kullanımı gerektirmez. Kuraklık, don, zararlı, hastalık ve sel gibi bitkilerin
stresli olduğu koşullarda etki düşüklüğü bekleneceğinden bu koşulların varlığında uygulamadan kaçınılmalıdır.

Karışabilirlik durumu:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması isteniyorsa ön
karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.
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HERBİSİTLER

JARGON® 240 EC
Akti̇f madde: 240 g/l Clethodim
Formülasyon: Emülsiyon Konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

JARGON®240 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası kullanılan seçici ve sistemik bir herbisittir.

Uygulama Dozu
ve Dönemi

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Şekerpancarı,
Pamuk,
Mercimek,
Soğan,
Soya fasulyesi,
Fasulye

Yıllık Çimensi Otlar
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
İnce delice (Lolium rigidum)
Kaz çimi (Eleusine indica)
Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Yabani yulaf (Avena spp.)

40-50 ml/da

Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)

30-40 ml/da

Çok Yıllık Otlar

Son Uygulama ile
Hasat Arasındaki Süre

YayıcıYapıştırıcı

60 gün

1 kısım ürüne
2 kısım
yayıcıyapıştırıcı
ilave ediniz.

Ürünü
mutlaka
yayıcıyapıştırıcı
ile birlikte
kullanınız

80 ml/da

Kanyaş (Sorghum halepense)
Kimyon

Adi salkım otu (Poa trivalis)
İnce delice (Lolium rigidum)
Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)
Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
Yeşil kirpi darı (Setaria viridis)

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

30 ml/da

60 gün

JARGON® 240 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancıotların genç dönemlerinde yıllık ve
çok yıllık çimensi yabancı otlarla kendigelen (buğday-arpa) kültür bitkilerine karşı kullanılan seçici ve sistemik bir herbisittir.
Uygulamadan hemen sonra yapraklar tarafından derhal bünyeye alınır. Bitki içinde hareket ederek köklere kadar taşınır.
Toprakta kalıntı bırakmadığından ürün münavebesinde problem çıkarmaz.
JARGON® 240 EC çıkış sonrası, yabancıotların genç ve aktif büyüme dönemlerinde (2-6 yaprak) kullanılmalıdır.
JARGON® 240 EC uygulanmış alana geniş yapraklı yabancıotlarla mücadele için kullanılacak herbisitler en az 24 saat
sonra atılmalıdır.
-İlaçlamalarda mümkünse yelpaze tipi meme kullanınız.

Karışabilirlik durumu:

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.
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HERBİSİTLER

RAMTO® 240 EC
Akti̇f madde: 240 g/l Clodinafop-propargyl + 60 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
Formülasyon: Emülsiyon Konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

RAMTO ® 240 EC xxxxxxxxxxxx

Bitki Adı

Buğday

Zararlı Organizma Adı
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)
Delice (Lolium temulentum)
Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys)
Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa)
Küçük başaklı kuşyemi (Phalaris minor)

Uygulama Dozu ve
Dönemi
20 ml/da
Tercihen buğdayın erken
kardeşlenme devresinde;
en geç kardeşlenme sonuna
kadar kullanılır.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

RAMTO® 240 EC buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-em); buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme
sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. RAMTO® 240 EC’den en iyi sonuç, yabancı otların çoğunluğunun
çıktığı, ılık ve rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir.
RAMTO® 240 EC’nin kalıcı etkisi olmadığından, ürünün uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancı otlar kontrol
edilmezler. Uygulamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.
RAMTO® 240 EC toprakta kısa sürede ayrıştığı için, toprakta etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile
ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

Karışabilirlik durumu:

RAMTO® 240 EC Sulfonylurea terkipli bitki koruma ürünleri ile karışım halinde kullanılmamalıdır.
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HERBİSİTLER

SNOTRA® 240 EC
Akti̇f madde: 240 g/l Oxyfluorfen olacak
Formülasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

SNOTRA®240 EC kültür bitkilerinin çimlenmelerinden önce veya sonra ve yabancı otların çıkışından önce veya erken
çıkış sonrası uygulanan seçici bir herbisittir.

Bitki Adı

Kontrol Ettiği Yabancı Otlar

Uygulama
Dozu

Son Uygulama ile
Hasat Arasındaki Süre

Ayçiçeği

Kırmızı köklü tilkikuyruğu
Farekulağı	
Kara pazı
Kokar ot

(Amaranthus retroflexus)
(Anagallis arvensis)
(Atriplex patula)
(Bifora radians)

100 ml/da
Çıkış öncesi

21 gün

Soğan

Kısır brom
Sirken
Bambul otu
Tarla sarmaşığı
Çatal otu

(Bromus sterilis)
(Chenopodium album)
(Chrozophora tinctoria)
(Convolvulus arvensis)
(Digitaria sanguinalis)

75 ml/da

21 gün

Karnabahar

Benekli darıcan
Darıcan
Hakiki papatya
Gelincik
Semizotu

(Echinochloa colonum)
(Echinochloa crus-galli)
(Matricaria chamomilla)
(Papaver rhoeas)
(Portulaca oleraceae)

150 ml/da

21 gün

Narenciye

Sarmaşık çobandeğneği
Tarla düğün çiçeği
Kirpi darı	
Yabani hardal
Köpek üzümü

(Polygonum convolvulus)
(Ranunculus arvensis)
(Setaria spp.)
(Sinapis arvensis)
(Solanum nigrum)

250 ml/da
Çıkış öncesi

21 gün

Armut

Eşek marulu
Adi yavşan otu
Domuz pıtrağı

(Sonchus arvensis)
(Veronica hederifolia)
(Xanthium strumarium)

250 ml/da
Çıkış öncesi

21 gün

Kullanma Şekli ve Zamanı:

Tavsiye edilen dozlarda dekara 20-40 L su ile uygulanır.
AYÇİÇEĞİ: Ekimden sonraki ilk hafta içerisinde ve yabancı otların çıkışından önce.
SOĞAN: İlk üç yapraktan sonra mum tabakası oluştuktan sonra, otlar 2-3 cm.
boydayken veya çıkmadan önce.
KARNABAHAR: Dikimden bir gün önce toprak üstüne yabancı otlar 2-3 cm.
boydayken veya çıkmadan önce.
NARENCİYE VE ARMUT: Yabancı otlar çıkışından önce.

Karışabilirlik durumu:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Herhangi bir yayıcı ile karıştırılarak kullanıma uygun
değildir.
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HERBİSİTLER
LAİOS®
Akti̇f madde: 250 g/l Bentazone + 125 g/l MCPA
Formülasyon: Suda Çözünen Konsantre (SL)

Özelli̇kleri:

LAİOS® dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme
48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkileri 1 ile 3 hafta içinde görülür. Yabancıot
boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana
gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı
madde (safener); metobolizmayı teşvik ederek ilacın buğday üzerindeki selektivitesini arttırır. Tavsiye edildiği dönem ve
dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

Bitki Adı

Çeltik

Zararlı Organizma Adı

Kurbağakaşığı (Alisma plantago)
Güvercinayağı (Ammannia coccinea)
Kız otu (Cyperus difformis)
Dip otu (Lindernia pyxidaria)
Üç köşeli sandalye sazı (Scirpus mucronatus)

Uygulama Dozu ve
Dönemi
200 ml/da
Yabancı otların
3-5 yapraklı olduğu
dönemde

Son Uygulama ile Hasat
Arasındaki Süre

60 gün

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Yabancı otların 3-5 yapraklı olduğu dönemde kullanılır. Uygulamadan iki gün önce tavalardaki su boşaltılarak çeltik
kuruya alınır. Uygulamadan 48 saat (2 gün) sonra tavalara tekrar su verilir.

Karışabilirlik durumu:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.
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HERBİSİTLER
Takimsan

ESTERAN® 48

Akti̇f madde: Litrede 480 gr 2,4-D Asite eşdeğer Isooctylester
Formülasyon: Emülsiyon Konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

Yabancı otların hızlı geliştiği dönemde kullanılan bir herbisittir.

Bitki Adı

Hububat

Zararlı Organi̇zma Adı
Kandamlası
Karamuk
Farekulağı
Sığırdili
Tarla köpek papatyası
Tarla yapışkan otu
Sarı ot
Taşkesen otu
Çan çiçeği
Çobançantası
Yabani tere
Küçük pıtrak
Pelemir
Gökbaş
Peygamber çiçeği
Boynuz otu
Yabani hindiba
Suriye turpu
Köygöçüren
Doğu tarla hazeranı
Tarla sarmaşığı
Yabani karanfil
Dönbaba
Çırçır otu
Sütleğen
Anadolu şahteresi
Adi şahtere
Yumrulu jeranyum
Yabani çivit otu
Dikenli yabani marul
Ballıbaba
Yabani mürdümük
Yabani ebegümeci
Papatya
Sarı taş yoncası
Gönül hardalı
Trakya hardalı
Toplu iğne hardalı
Gelincik
Çobandeğneği
Tarla düğün çiçeği
Yabani turp
Muhabbet çiçeği
Zühretarağı
Yapışkan nakıl
Renkli nakıl
Yabani hardal
Bülbül otu
Kuş otu
Yemlik
Pıtrak
Arap baklası
Yavşan otu
Yabani fiğ

(Adonis flammea)
(Agrostemma githago)
(Anagallis arvensis)
(Anchusa officinalis)
(Anthemis arvensis)
(Asperula arvensis)
(Boreava orientalis)
(Buglossoides arvensis)
(Campanula spp.)
(Capsella bursa-pastoris)
(Cardaria draba)
(Caucalis platycarpos)
(Cephalaria syriaca)
(Centaurea cyanus)
(Centaurea depressa)
(Cerastium arvense)
(Cichorium intybus)
(Chorispora syriaca)
(Cirsium arvense)
(Consolida orientalis)
(Convolvulus arvensis)
(Dianthus anatolicus)
(Erodium cicutarium)
(Erophila verna)
(Euphorbia microsphaera)
(Fumaria kralikii)
(Fumaria vaillantii)
(Geranium tuberosum)
(Isatis tinctoria)
(Lactuca serriola)
(Lamium amplexicaule)
(Lathyrus aphaca)
(Malva sylvestris)
(Matricaria spp.)
(Melilotus officinalis)
(Myagrum perfoliatum)
(Neslia apiculata)
(Neslia paniculata)
(Papaver rhoeas)
(Polygonum aviculare)
(Ranunculus arvensis)
(Raphanus raphanistrum)
(Reseda lutea)
(Scandix pecten-veneris)
(Silene conoidea)
(Silene colorata)
(Sinapis arvensis)
(Sisymbrium officinale)
(Stellaria media)
(Tragopogon latifolius)
(Turgenia latifolia)
(Vaccaria pyramidata)
(Veronica spp.)
(Vicia spp.)

Uygulama Dozu ve Dönemi

125-166 ml/da
Hububatın kardeşlenme
döneminde
(düşük dozlar erken, yüksek
dozlar ise geç dönemde)
uygulanır.
Monokültür tarım yapılan
bölgelerde tavsiye edilir.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Yabancı otların hızlı geliştiği dönemde kullanıldıgında en iyi sonuç alınır. Sıcaklıgın 10-12 0C’den düşük olması halinde
uygulama yapmayınız.

Karışabilirlik durumu: Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.
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HERBİSİTLER
FNAMEC®
Akti̇f madde: 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester (EHE) +6,25 g/l Florasulam
Formülasyon: Suspo-Emülsiyon (SE)

Özelli̇kleri:

Fnamec® sistemik ve kontak etkili geniş spektrumlu bir herbisittir.Fnamec® buğday ve arpanın her çeşidinde rahatlıkla
uygulanabilir. Fnamec® geniş yapraklı yabancı otları sistemik yolla kontrol ederek yabancı otun beslenmesini
hemen durdurur ve ölüm belirtileri 1-2 gün içinde solma, sararma şeklinde görülmeye başlanır, tamamen ölümü hava
sıcaklığına ve yabancı otun durumuna göre 7-14 gün içinde görülür. Buğday ve arpadan sonra ekilecek veya dikilecek
mahsullere olumsuz bir etkisi yoktur. İlaçlamadan sonra herhangi bir nedenle buğday ve arpa tarlası bozulacak olursa
toprak işlemesi yapıldıktan 7-15 gün sonra rahatlıkla başka bir mahsül ekilebilir. Toprakta bakiye bırakmaz.Fnamec®
her çeşit buğday ve arpa türlerinde emniyetli olduğu için verim kaybına neden olmaz. İlaçlamadan 2 saat sonra yağan
yağmur ilacın etkisini azaltmaz.
Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son uygulama ile hasat
arasındaki süre

Buğday
Arpa

Kandamlası (Adonis aestivalis)
İtalyan sığırdili (Anchusa azurea)
Yatık boya kökü (Asperugo procumbens)
Taşkesen otu (Buglossoides arvensis)
Sarı ot (Boreava orientalis)
Rum yalancı keteni (Camelina rumelica)
Yabani tere (Cardaria draba)
Boynuz otu (Cerastium dichotomum)
Uzun süpürge otu (Descurainia sophia)
Kıraç ıtırı (Geranium stepporum)
Sarkık meyveli yavruağzı (Hypecoum pendulum)
Yabani çivit otu (Isatis tinctoria)
Trakya hardalı (Neslia apiculata)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Süpürge otu (Sisymbrium altissimum)
Kaba fiğ (Vicia narbonensis)
Adi fiğ (Vicia sativa)

50 ml/da

14 gün

Buğday
Arpa

Tarla papatyası (Anthemis fumariifolia)
Saka dikeni (Carduus pycnocephalus)
Tarla hazeranı (Consolida regalis)
Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum)
Çoban değneği (Polygonum bellardii)
Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)
Meryem dikeni (Silybum marianum)
Parmaklı yavşan otu (Veronica triphyllos)

60 ml/da

14 gün

Buğday
Arpa

Kekre (Acroptilon repens)
Kokar ot (Bifora radians)
Gökbaş (Centaurea cyanus)
Köygöçüren (Cirsium arvense)
Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis)

70 ml/da

14 gün

Mısır*

İmam pamuğu (Abutilon theophrasti)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Uzun loğusa otu (Aristolochia maurorum)
Sirken (Chenopodium album)
Yatık sirken (Chenopodium vulvaria)
Gökbaş (Centaurea cyanus)
Dil kanatan (Galium aparine)
Gecesefası (Ipomoea stolonifera)
Adi soda otu (Salsola kali)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

70 ml/da

14 gün

Mısır*

Kekre (Acroptilon repens)
Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

80 ml/da

14 gün

* Hibrit mısır tohumu üretiminde ve şeker mısırı yetiştiriciliğinde kullanılmaz.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Fnamec® uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve
üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan uygulamalardan alınır.
Hububat (Buğday, arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna
kadar geçen dönemde kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınamaz ve
tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulama yapmayınız.
Mısır: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde kullanılır. Uygulama sırasında ve
sonrasında (7-10 gün), günlük ortalama sıcaklık 15 °C’nin üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar
görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksek olduğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Ege Bölgelerinde
kullanılması tavsiye edilmez.

Karışabilirlik durumu:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.
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HERBİSİTLER
GİANT® 330 EC
Akti̇f madde: 330 g/l Pendimethalin
Formülasyon: Emülsiyon Konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

Yıllık dar yapraklı ve geniş yapraklı yabancı otları çimlenmesi sırasında kontrol eden bir yabancı ot ilacıdır. Çıkmış
yabancı otları kontrol etmez. Kültür bitkisinin çeşidine göre ekim öncesi, çıkış öncesi veya çıkış sonrası uygulanabilir.

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Ayçiçeği,
Pamuk,
Patates,
Soğan

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Horozibiği (Amaranthus albus)
Farekulağı (Anagallis arvensis)
Rüzgar otu (Apera spica-venti)
Kara pazı (Atriplex patula)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Sirken (Chenopodium album)
Bambul otu (Chrozophora tinctoria)
Çatal otu (Digitaria sanguinalis)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Sütleğen (Euphorbia spp.)
Boz ot (Heliotropium europaeum)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Papatya (Matricaria spp.)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Yabani semizotu (Portulaca oleracea)
Çobandeğneği (Polygonum spp.)
Çayır salkım otu (Poa pratensis)
Kirpi darı (Setaria spp.)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Bülbül otu (Sisymbrium officinale)
Kuş otu (Stellaria media)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense)
Isırgan otu (Urtica urens)

Mısır,
Domates

Horozibiği (Amaranthus albus)
Sirken (Chenopodium album)
Bambul otu (Chrozophora tinctoria)
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
Yabani semizotu (Portulaca oleracea)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)

Uygulama Dozu
ve Dönemi

Ekim öncesi
500 ml/da
Çıkış öncesi
500 ml/da

Çıkış öncesi
500 ml/da

Çok kumlu topraklarda yetişen bitkilerde kullanmayınız.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Pamuk ve Ayçiçeği: En iyi sonuç ekim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanması ile elde edilir, ekim öncesi tarla
pülverizatörüyle uygulanır. Uygulamadan sonra 4 gün içinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde
karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karıştırma zorunlu değildir. Pamukta bir diğer uygulama
şekli, ekimi takip eden 5 gün içinde çıkış öncesi uygulamadır.
Patates ve Mısır: Ekim sonrası, çıkış öncesi (pre-emergens olarak) toprak yüzeyine uygulanır. Tohum ekim derinliği 4-5
cm olmalıdır.
Soğan: Çıkış öncesi (pre-emergens) kullanılabileceği gibi, soğan bitkilerinin 2 gerçek yapraklı döneminden sonra da
kullanılabilir.
Domates: Fideler, uygulamadan sonra 2-6 gün içerisinde dikilmelidir. Fide dikimi sırasında bitki koruma ürünüyle bulaşık
toprak tabakasının köklere temas etmemesine dikkat edilmelidir.
Kurak şartlarda GİANT 330 EC uygulamasını takip eden 3-7 gün içinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

Karışabilirlik durumu:

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.
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HERBİSİTLER
JARGON® 116,2 EC
Akti̇f madde: 116,2 g/l Clethodim
Formülasyon: Emülsiyon Konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

Jargon® 116,2 EC, geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancıotların genç dönemlerinde yıllık
ve çok yıllık çimensi yabancıotlarla kendigelen (buğday-arpa) kültür bitkilerine karşı kullanılan seçici ve sistemik bir
herbisittir. Uygulamadan sonra yapraklar tarafından derhal bünyeye alınır. Bitki dokusu içinde hareket ederek köklere
kadar taşınır. İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanınız. Özellikle kanyaş gibi çok yıllık otlarda
rizomları etkileyerek tamamen kurutarak yeniden çimlenmesini engeller. Toprakta kalıntı bırakmadığından ürün
münavebesinde problem çıkarmaz.
Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Benekli darıcan (Echinochloa colonum)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Yapışkan ot (Setaria verticillata)
Yeşil kirpi darı (Setaria viridis)

75 ml/da

Kanyaş (Rizomdan) (Sorghum halepense)

125 ml/da

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

70 ml/da

Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)
Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)

80 ml/da

Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Benekli darıcan (Echinochloa colonum)

60 ml/da

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

70 ml/da

Su ayrığı (Paspalum paspalodes)
Kanyaş * (Sorghum halepense)

80 ml/da

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

60 ml/da

Kanyaş * (Sorghum halepense)

80 ml/da

Soğan

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)
Delice (Lolium temulentum)
Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys)
Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa)

60 ml/da

Kanola

Kısır yabani yulaf (**Avena sterilis)
Delice (Lolium temulentum)
Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys)
Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa)
Kendi gelen buğday (***Triticum aestirum)

Pamuk

56 gün

Kırmızı mercimek

Şekerpancarı

Son uygulama ile Hasat
Arasındaki Süre

56 gün

Domates

56 gün

28 gün

42 gün

70 ml/da
120 gün
80 ml/da

* Tohumdan gelen kanyaşlarda
** 1-3 yapraklı devresinde
*** 2-3 yapraklı devresinde

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

JARGON® 116,2 EC geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere, yabancı otların genç dönemlerinde
yıllık ve çok yıllık çimensi yabancı otlarla kendigelen (buğday-arpa) kültür bitkilerine karşı kullanılan seçici ve sistemik
bir herbisittir. Uygulamadan sonra yapraklar tarafından derhal bünyeye alınır. Bitki dokusu içinde hareket ederek
köklere kadar taşınır. İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanınız. Özellikle kanyaş gibi çok yıllık
otlarda rizomları etkileyerek tamamen kurutarak yeniden çimlenmesini engeller. Toprakta kalıntı bırakmadığından ürün
münavebesinde problem çıkarmaz.
JARGON® 116,2 EC çıkış sonrası, yabancıotların genç ve aktif büyüme dönemlerinde (2-6 yaprak) kullanılmalıdır. Kültür
bitkileri ve yabancıotların kuraklık, soğuk vb. nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı,
stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.
-İlaçlamalarda mümkünse yelpaze tipi meme kullanınız.

Karışabilirlik durumu:

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.
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HERBİSİTLER
MAGOO®
Akti̇f madde: 450 g/l Linuron
Formülasyon: Süspansiyon Konsantre (SC)

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Taşkesen otu (Buglossoides arvensis)
Sirken (Chenopodium album)
Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum)
Kimyon

Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)

200 ml/da

Muhabbet çiçeği (Reseda lutea)

Kültür bitkisi: 3-4 çatal döneminde,

Soda otu (Salsola ruthenica)

Yabancı otlar: 2-4 yapraklı genç döneminde

Yapışkan nakıl (Silene conoidea)
Bülbül otu (Sisymbrium officinale)
Pıtrak (Turgenia latifolia)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Farekulağı (Anagallis arvensis)
Sirken (Chenopodium album)
Şeytan elması (Datura stramonium)
Soğan
(Arpacık)

Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)

150 ml/da

Gelincik (Papaver rhoeas)

Kültür bitkisi: 2-4 yapraklı döneminde,

Çobandeğneği (Polygonum aviculare)

Yabancı otlar: 2-4 yapraklı genç döneminde

Sarmaşık çobandeğneği (Polygonum convolvulus)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Yavşan otu (Veronica spp.)
Pıtrak (Turgenia latifolia)

Anason

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

175 ml/da

Sirken (Chenopodium album)

Kültür bitkisi: Ekimden sonra,

Sarmaşık çobandeğneği (Polygonum convolvulus)

Yabancı otlar: Çıkış öncesi

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Sirken (Chenopodium album)

150 ml/da

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Kültür bitkisi: Çıkış sonrası,

Sarmaşık çobandeğneği (Polygonum convolvulus)

Yabancı otlar: Çıkış öncesi

Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Havuç

Sirken (Chenopodium album)

175 ml/da

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Kültür bitkisi: Ekimden sonra,

Sarmaşık çobandeğneği (Polygonum convolvulus)

Yabancı otlar: Çıkış öncesi

Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)
Sirken (Chenopodium album)
Sarmaşık çobandeğneği (Polygonum convolvulus)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Horozibiği (Amaranthus albus)

Nohut

Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Sirken (Chenopodium album)
Semizotu (Portulaca oleracea)
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150 ml/da
Kültür bitkisi: Çıkış sonrası,
Yabancı otlar: 2-4 yapraklı genç döneminde

200 ml/da
Kültür bitkisi: Ekimden sonra,
Yabancı otlar: Çıkış öncesi

HERBİSİTLER

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Çıkış öncesi uygulama: Ekimden sonra 1-2 gün içerisinde yapılır. Uygulama esnasında toprak keseksiz olmalıdır. Bitki
koruma ürünü uygulanmış alanda en az 20 gün hiçbir toprak işlemesi yapılmamalıdır. Killi ve organik maddece zengin
topraklarda bitki koruma ürünü daha yüksek dozlarda atılabilir. Çok hafif ve kumlu geçirgen topraklarda ise ürünü
kullanılırken dikkatli olunmalı ve düşük doz tercih edilmelidir.
Çıkış sonrası uygulama: Yabancı otların genç dönemlerinde yapılmalıdır. Toprakta birikimi söz konusu değildir. Birkaç
ay içinde toprakta mikroorganizmalar tarafından parçalanır. Bundan dolayı müteakip sene ekilen kültür bitkisinde
zararlı olmaz.

Karışabilirlik durumu:

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.
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HERBİSİTLER
RAMTO® 80 EC
Akti̇f madde: 80 g/l Clodinafop-propargyl +20 g/l Cloquintocet-mexyl (Safener)
Formülasyon: Emülsiyon Konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

RAMTO® 80 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. Bitki koruma ürününe hassas dar yapraklı yabancı
otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ürünün etkileri bir ila üç
hafta içinde görülür. Yabancı ot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda
sararmayı müteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez.
Ürünün formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener); metabolizmayı teşvik ederek, ürünün buğday üzerindeki
selektivitesini artırır. Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

Bitki Adı

Buğday

Zararlı Organizma Adı

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

Uygulama Dozu
ve Dönemi
30 ml/da
Tercihen buğdayın erken kardeşlenme
devresinde; en geç kardeşlenme sonuna
kadar kullanılır.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-em); buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar
herhangi bir zamanda kullanılabilir. En iyi sonuç, yabancı otların çoğunluğunun çıktığı, ılık ve rutubetli şartlarda aktif
olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir. Kalıcı etkisi olmadığından, ürünün uygulamasından sonra çıkan
dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilmezler. Uygulamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama
yapılmamalıdır.
Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.
Buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez.
Toprakta kısa sürede ayrıştığı için, toprakta etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir
kısıtlama yoktur.

Karışabilirlik durumu:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma ihtiyaç duyulursa, ayrı bir kapta ön karışım testi
yapılmalıdır.
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HERBİSİTLER
NESTA®
Akti̇f madde: 250 g/l Quinclorac
Formülasyon: Süspansiyon Konsantre (SC)

Bitki Adı
Çeltik

Zararlı Organizma Adı
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)

Uygulama Dozu ve
Dönemi
150 ml/da
Çıkış sonrası
Yabancıotlar 3-5 yapraklı dönemde iken

36 ay süre ile münavebe ürünü olarak Solanaceae familyasından (özellikle domates-biber) kültür bitkilerinin
kullanılmaması

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

NESTA® çıkış sonrası etkili sistemik bir herbisit olup, yabancı otların kökleri ve yaprakları tarafından alınır.
Uygulamadan 2 gün önce çeltik tavaları kuruya alınmalı ve uygulamadan 2 gün sonra tavaların çıkış ağızları kapalı
tutularak, 4-5 cm su seviyesi sağlayacak şekilde su verilmelidir. Su verme işlemi 4-5 gün süresince sadece sızma
nedeniyle meydana gelebilecek kayıpların takviye edilmesi ile sınırlı kalmalıdır. Bu sürenin dolmasını müteakip çıkış
ağızları açılarak su sirkülasyonu sağlanmalıdır. Uygulama dekara 20-40 litre su ile yapılmalıdır. Uygulamalarda
yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

Karışabilirlik durumu:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.
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HERBİSİTLER
TELESTO®
Akti̇f madde: 100 g/l Clopyralid
Formülasyon: Suda Çözünen Konsantre (SL)

Özelli̇kleri:

Buğday , şekerpancarı ve kanola tarlalarında çıkış sonrası kullanılan, yabancı otun yapraklar ve kökleri tarafından
alınan sistemik özellikte seçici bir herbisittir.

Bitki Adı

Uygulama Dozu
ve Dönemi

Zararlı Organizma Adı

100 ml/da
Buğday

Kokar ot (Bifora radians)

Buğdayın kardeşlenme döneminde, kokar
otun
2-4 yapraklı devresinde kullanılır.

Kokar ot (Bifora radians)
Eğik başlı kangal (Carduus nutans)

Şekerpancarı

Peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)

100 ml/da

Köygöçüren (Cirsium arvense)

Şekerpancarı ve yabancı otlar çıktıktan

Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)

sonra, yabancı otların

Papatya (Matricaria spp.)

2-4 yapraklı devresinde kullanılır.

Kanarya otu (Senecio vulgaris)
Adi eşek marulu (Sonchus oleraceus)
Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)
Köygöçüren (Cirsium arvense)
Yabani krizantem (Chrysanthemum segetum)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Hakiki papatya (Matricaria chamomilla)
Kanola

Gelincik (Papaver rhoeas)
Sarmaşık çobandeğneği (Polygonum convolvulus)
İmam kavuğu (Senecio vulgaris)

100 ml/da
Çıkış sonrası, yabancı otların erken gelişme
döneminde kullanılır. (2-6 yaprak)

Kuş otu (Stellaria media)
Karahindiba (Taraxacum officinale)
Devetabanı (Tussilago farfara)
Adi yavşan otu (Veronica hederifolia)
Yabani fiğ (Vicia spp.)
50 ml/da
Soğan

Köygöçüren (Cinsiumarvense)

Soğan ve köygöçüren çıktıktan sonra
köygöçürenin 2-4 yapraklı devresinde

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Buğday: Buğdayın kardeşlenme döneminde, kokar otun 2-4 yapraklı döneminde devresinde kullanılır.
Şekerpancarı: Şekerpancarı ve köygöçüren çıktıktan sonra kullanılır. En etkili sonuç köygöçürenin 2-4 yapraklı
döneminden, boyu 15-20 cm oluncaya kadar olan devrede yapılan tatbikatlardan alınır.
Kanola: Kanola ve yabancı otlar çıktıktan sonra, yabancı otların erken gelişme döneminde (2-6 yaprak) kullanılması
tavsiye edilir.
Soğan: Soğan ve köygöçüren çıktıktan sonra köygöçürenin 2-4 yapraklı devresinde kullanılması tavsiye edilir.

Karışabilirlik durumu:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyulursa, ön karışım testi
yapılmalıdır.
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HERBİSİTLER
TREFOKS®
Akti̇f madde: Litrede 500 gr 2,4-D asite eşdeğer dimethyl amin tuzu
Formülasyon: Suda çözünen konsantre (SL)

Özelli̇kleri:
Çıkış sonrası kullanılabilen seçici bir herbisittir. TREFOKS ® yabancı otların hızlı geliştiği dönemde kullanıldığında
en iyi sonuç alınır. Sıcaklığın 10 - 12 °C’den düşük olması halinde uygulama yapmayınız.

Bitki Adı

Hububat

Mısır

Zararlı Organi̇zma Adı
Kanavcı otu
Kandamlası
Karamuk
Farekulağı
Sığırdili
Papatya
Tarla köpek papatyası
Taşkesen otu
Sürünücü çan çiçeği
Küçük pıtrak
Çobançantası
Güneş dikeni
Pelemir
Farekulaklı boynuz otu
Sarı mum çiçeği
Sirken
Ak hindiba
Yabani hindiba
Hazeran
Yabani karanfil
Avrupa dönbabası
Sütleğen
Tarla atkuyruğu
Anadolu şahteresi
Hakiki şahtere
Adi şahtere
Turnagagası
Yabani çivit otu
Dikenli yabani marul
Mürdümük
Yabani tere
Ballıbaba
Yabani mürdümük
Yabani ebegümeci
Taş yoncası
Sarı taş yoncası
Gelincik
Çobandeğneği
Tarla düğün çiçeği
Yabani turp
Muhabbet çiçeği
Kanarya otu
Yabani hardal
Bülbül otu
Kuş otu
Yemlik
Pıtrak
Arap baklası
Yavşan otu
Yabani fiğ

(Adonis spp.)
(Adonis flammea)
(Agrostemma githago)
(Anagallis arvensis)
(Anchusa leptophylla)
(Anthemis spp.)
(Anthemis arvensis)
(Buglossoides arvensis)
(Campanula rapunculoides)
(Caucalis platycarpos)
(Capsella bursa-pastoris)
(Centaurea solstitialis)
(Cephalaria syriaca)
(Cerastium perfoliatum)
(Cerinthe minor)
(Chenopodium album)
(Chondrilla juncea)
(Cichorium intybus)
(Consolida anthoroidea)
(Dianthus anatolicus)
(Erodium hoefftianum)
(Euphorbia microsphaera)
(Equisetum arvense)
(Fumaria kralikii)
(Fumaria officinalis)
(Fumaria vaillantii)
(Geranium spp.)
(Isatis tinctoria)
(Lactuca serriola)
(Lathyrus spp.)
(Cardaria draba)
(Lamium amplexicaule)
(Lathyrus aphaca)
(Malva sylvestris)
(Melilotus indica)
(Melilotus officinalis)
(Papaver rhoeas)
(Polygonum aviculare)
(Ranunculus arvensis)
(Raphanus raphanistrum)
(Reseda lutea)
(Senecio vernalis)
(Sinapis arvensis)
(Sisymbrium officinale)
(Stellaria media)
(Tragopogon buphthalmoides)
(Turgenia latifolia)
(Vaccaria pyramidata)
(Veronica persica)
(Vicia spp.)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu
Sirken
Boz ot
Yabani turp
Yabani hardal
Eşek marulu

(Amaranthus retroflexus)
(Chenopodium album)
(Heliotropium europaeum)
(Raphanus raphanistrum)
(Sinapis arvensis)
(Sonchus arvensis)

Uygulama Dozu ve Dönemi

160 ml/da
Kardeşlenme
dönemi
başlangıcında

200 ml/da
Kardeşlenme
dönemi
sonunda

300 ml/da
Karadeniz
bölgesinde
geç dönemde
Polikültür tarım
yapılan bölgeler
için tavsiye edilir.

200 ml/da
Çıkış sonrası uygulanır. Mısırlar
2-4 yapraklı devrede olmalıdır.

Karışabilirlik durumu: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin
yapılması tavsiye edilir.
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HERBİSİTLER

AXDOR®
Akti̇f madde: 200 g/l Cyhalofop-butyl
Formülasyon: Emülsiyon konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

AXDOR® çeltik ekiliş alanlarında sorun olan darıcan türleri, su ve baraj otuna karşı çıkış sonrası yeşil aksama
kullanılan ve toprakta etkisi olmayan bir herbisittir.

Bitki Adı
Çeltik

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Zamanı

Darıcan (cinek) (Echinochloa crus-galli)
Çeltiksi darıcan (Echinochloaoryzoides)

AXDOR®+ Fenasol (Yayıcı yapıştırıcı*) 75 ml + 75 ml/da
Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak)

Darıcan (cinek) (Echinochloa crus-galli)
Çeltiksi darıcan (Echinochloaoryzoides)

AXDOR®+ Fenasol (Yayıcı yapıştırıcı*)100 ml + 100 ml/da
Kardeşlenmeden sonra (1-2 kardeş)

Su ayrığı (Paspalum paspaloides)

AXDOR®+ Fenasol (Yayıcı yapıştırıcı*) 75 ml + 75 ml/da

Baraj otu (Diplachne fusca)

AXDOR®+ Fenasol (Yayıcı yapıştırıcı*)150 ml + 150 ml/da
Kardeşlenmeden sonra (5-7 kardeş)

* Tank karışımı yapılarak kullanılır.

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

AXDOR® çeltik ekiliş alanlarında sorun olan darıcan türlerine, su ayrığına ve baraj otuna karşı aynı pakette verilen yayıcı
yapıştırıcı ile karıştırılarak, çıkış sonrası suyu boşaltılmış (çipil) tavalara uygulanır. Ürünün tarlanın her yerine eşit miktarda
uygulanmasına ve tavanın tamamını kaplamasına özen gösterilmelidir. Tavsiye dozunun aşılmamasına dikkat edilmelidir.
Tarla bitiminde dönüş yaparken üst üste ilaçlama yapmaktan kaçınınız. Uygulamayı takiben, ürün yabancı ot yüzeyinde
kuruduktan sonra, en geç 48 saat içinde tavalar su derinliği en az 10 cm olacak şekilde doldurulmalı ve 10 cm derinliğinde
su tutmaya devam edecek şekilde en az 48 saat boyunca kapalı tutulmalıdır.

Karışabilirlik durumu:

En iyi etkiyi elde etmek için AXDOR® sadece FENASOL ile karıştırılmalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması
tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.
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CHANTI® OF 120
Akti̇f madde: 30 g/l Mesosulfuron-methyl + 90 g/l Mefenpyr-diethyl (safener)
Formülasyon: Yağ bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)

Bitki Adı

Buğday

Zararlı Organizma Adı
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)
İtalyan çimi (Lolium multiflorum)
Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys)

Uygulama Dozu ve
Dönemi
40 ml/da + 100 ml Vetro*

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

CHANTI® OF 120 sistemik bir bitki koruma ürünü olup, yabancıotların yaprakları ve kısmen kökleri vasıtasıyla bünyeye
alınır ve otların tüm bölgelerine taşınır. Köklerin topraktan su ve besin maddesi alımı durur. Böylece buğday bitkisi ile
rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur. Yabancıotlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda
kuruyarak ölürler. Ölümler türlere ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içinde olur.

Karışabilirlik durumu:

CHANTI® OF 120 organik fosforlu insektisitler, yaprak gübreleri, Prochloraz terkipli fungisitler, Dicamba ve
Fenoxaprop-p-ethyl terkipli herbisitler ile karıştırılmaz. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım
denemelerinin yapılması tavsiye edilir.
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NEMATİSİTLER
TAKİPHOS® 400 EC
Akti̇f madde: Litrede 400 gr Fenamiphos
Formülasyon: Emülsiye olabilen konsantre (EC)

Özelli̇kleri:

Narenciye, muz ve sebzede nematodlara karşı sistemik bir nematisittir. Toprağa uygulandığında kökler tarafından
alınır. Hem dış hem de iç parazit nematodları kontrol eder.

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre

Kök ur nematodları
(Meloidogyne spp.)
Spiral nematod
(Helicotylenchus multicinctus)

7,5 L/da

56 gün

Turunçgil
Bahçeleri

Turunçgil nematodu
(Helicotylenchus semipenetrans)

7,5 L/da

56 gün

Turunçgil
Fidanlıkları

Turunçgil nematodu
(Helicotylenchus semipenetrans)

5 L/da

-

Turunçgil
Fidanları

Turunçgil nematodu
(Helicotylenchus semipenetrans)

200 ml/100 L su
(bandırma)

-

Domates

Kök ur nematodu
(Meloidogyne spp.)

2,5 L/da

90 gün
veya dikim öncesi

Bitki Adı
Muz

Zararlı Adı

Bi̇tki̇ Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
MUZ: Her bir muz yalağına isabet edecek doz, bir kova içerisinde 20 misli su ile seyreltilerek bitki gövdesi etrafına
uygulanır ve arkadan sulama yapılır. İlaçlamalar 3 ay ara ile 3 kez tekrarlanır.
Uygulamalar:
1. Toprak üstü aksamının 3-4 yapraklı olduğu devrede
2. İlk muz tarağının oluştuğu devrede
3. Meyve salkımının oluştuğu devrede yapılmalıdır.
Nematodların oluşturabileceği direnci önlemek için, Takiphos® 400 EC uygulamalardan yalnızca birinde kullanılmalı,
diğer ilaçlamalar ruhsatlı diğer nematod ilaçları ile yapılmalıdır.
TURUNÇGİL Bahçeleri: Ağacın yeşil aksam izdüşümü esas alınarak buraya isabet edecek ilaç miktarı ağacın
çevresindeki toprak yüzeyine verilerek, hafifçe çapalanır, arkadan sulanır. Uygulama genç sürgünlerin görülmeye
başladığı ilkbaharda yapılmalıdır.
TURUNÇGİL Fidanlıkları: Gerekli miktar ilaç süzgeçli kova ile toprak yüzeyine verilir. Hafifçe çapalanır, arkadan sulanır.
Turunçgil fidanları nakledilirken, hazırlanan karışıma 30 dakika süre ile bandırılır.
Domates: Ölçüm (kalibrasyon) yapılarak belli alana gidecek su miktarı bulunur. Belli alana gidecek ilaç miktarı
hesaplanarak bu suya karıştırılır ve süzgeçli kova ile toprağa verilir. Arkasından rotavatör veya diğer işleme aletleri ile
toprağa karıştırılır; sulanarak ilacın 15-20 cm toprağa nüfuz etmesi sağlanır.

Karışabilirlik durumu:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışmaz.
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BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİLERİ
MEGACHLORİD®
BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ
Akti̇f madde: Litrede 50 gr Mepiquat chloride
Formülasyon: Suda Çözünen Konsantre (SL)

Bitki Adı

Uygulama Amacı

Uygulama Dozu ve Dönemi
100 ml/da

Pamuk

Aşırı büyümeyi önler, erkencilik sağlar.

Çiçek başlangıcı ve çiçek doruğu arasında veya tarak
başlangıcından itibaren
25-50 ml/da, 10-15 gün ara ile 3-4 uygulama yapılır.

100 ml/da
Soğan ve
Sarımsak

Verim artışı sağlar.

Tohumdan üretilen soğanda ekimden 3-3,5 ay sonra, soğan 4-5
yapraklı iken, arpacıktan üretilen soğanda ekimden
yaklaşık 2,5 ay sonra
Sarımsakta uygulama dikimden yaklaşık 2,5 ay sonra

Yerfıstığı

150 ml/da

Verim artışı sağlar.

Çiçek başlangıcı ile tam çiçek dönemi arasında

Ürünün kullanma şekli:
Pamukta kullanımı: Pamukta arzu edilmeyen aşırı büyümeyi önler ve gelişmeyi düzenler.
Sağladığı yararlar: Koyu yeşil yaprak rengi, boğum aralarının kısalması ile buna bağlı olarak derli toplu bir bitki
olur. Böylece sıra araları daha geç kapanır. Güneş ışınları bitkiye daha iyi nüfuz eder ve alt dallardaki kozalara
kadar ulaşır. Bitkinin alt kısımlarında daha iyi bir hava sirkülasyonu oluşur ve böylece koza çürüklüğü önemli
ölçüde azalır. Haşere kontrolü ve mücadelesi daha basit ve etkili olarak yapılabilir. Daha az tarak ve elma
dökümü, daha iri kozalar, kozaların daha erken olgunlaşması ve erken hasat olur.
Uygulamada nelere dikkat edilmeli: Etkilerinden tam anlamıyla yararlanabilmek için,
- Pamuk tarlalarında yabancı ot ve haşere mücadelesi zamanında yapılmalıdır.
- Bitkinin normal gübre ihtiyacı karşılanmalıdır, normal sulama düzenine uyulmalıdır.
Kullanma zamanı: En uygun kullanma zamanı çiçeklenme başlangıcı ile bunu takip eden iki haftalık süre
içerisindedir. Yukarıda belirtilen uygulama zamanı sulama imkanlarına göre 3-5 gün önceye veya sonraya
alınabilir.
Uygulama dozu: Genel olarak bir defada ve 100 ml/da dozda uygulanır. Uygulanan tarlada anormal
derecede vejetatif bir gelişme olursa, birinci tatbikattan 3-4 hafta sonra 50 ml/da dozda ikinci bir uygulama
yapılması tavsiye edilir.
Parçalı uygulama: Yüksek dozda bir defa kullanımı yerine bu dozun 3 veya 4’e bölünerek pamuğun tarak
döneminden itibaren düşük dozlarda kullanılması da mümkündür. Böylece tarak başlangıcından itibaren bitkiyi
kontrol altına alır ve tarak dökülmesini azaltır. Parçalı uygulama sayesinde sulama imkanı kısıtlı veya düzensiz
olan veya fazla boylanmayan pamuklarda da kullanılabilir ve sağladığı faydalardan istifade edilebilir.
Parçalı uygulamada dozları:
1. uygulama: 25 ml/da (Tarak başlangıcı)
2. uygulama: 25-50 ml/da (1. suyun önüne veya gelişme zayıfsa sudan sonra)
3. uygulama: 25-50 ml/da (2. uygulamadan 7-14 gün sonra veya 2. suyun önüne)
4. uygulama: 25 ml/da (Pamukta büyüme devam ediyorsa yapılır).
Yer aletleri ile dekara en az 20 litre su ile atılmalıdır veya uygulama zamanı diğer haşere ilaçlarının uygulama
zamanına tesadüf ediyorsa haşere ilaçları ile karışım halinde kullanılmalıdır.
Soğan ve sarımsakta kullanımı: Soğan ve sarımsakta verim artışı sağlar.
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Kullanma zamanı: Tohumdan baş soğan üretiliyorsa en uygun kullanma zamanı ekimden 3-3,5 ay sonradır. Bu
dönemde soğan genellikle 4-5 yapraklı olup, 20-25 cm boydadır ve baş bağlamaya başlamıştır. Arpacıktan
baş soğan üretiliyorsa, kullanma zamanı arpacık ekiminden yaklaşık 2,5 ay sonradır. sarımsakta kullanma
zamanı arpacık soğanında olduğu gibidir. Gerek soğan ve gerekse sarımsakta dikkat edilmesi gereken husus
baş bağlama başlangıcında kullanılmasıdır.
Yerfıstığında kullanımı: Yerfıstığında verim artışı sağlar. Yapılan denemeler verim artışının % 25-30 oranında
olduğunu göstermiştir.Çiçeklenme başlangıcı ile tam çiçek dönemi arasında kullanılabilir. En iyi netice tam
çiçeklenme döneminde yapılan uygulamalardan alınmıştır. Yerfıstığında 1 defada ve 150 ml/da dozda kullanılır.

Karışabilirlik durumu:

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

EXTANG®
BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ
Akti̇f madde: 720 g/l Ethephon
Formülasyon: Suda Çözünen Konsantre (SL)

Bitki Adı
Pamuk

Zararlı Organi̇zma Adı
Koza açtırıcı ve yaprak döktürücü

Uygulama Dozu
200 ml/da

Son Uygulama ile
hasat arasındaki süre
14 gün

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:
Pamukta kozaların erken ve homojen bir şekilde açılmasını sağlar. Olgunlaşan kozaların açılmasını ve yaprak dökümünü
hızlandırır. Bunun sonucunda erken hasat, artan verim ve yüksek kalite elde edilir. En iyi sonucu almak için kozaların %35’i
açıldığında uygulanmalı ve açılmış kozalar %60’ı geçmemelidir. Ürün yalnız bir kez uygulanır.

Karışabilirlik durumu:
tavsiye edilir.
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Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce karışım denemelerinin yapılması

BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİLERİ
TAK-GİBB®
BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİSİ
Akti̇f madde: Litrede 20 gr Gibberellic acid
Formülasyon: Suda Çözünen Konsantre (SL)
Özellikleri: Sıvı formülasyonda gibberellic açıcı içeren bitki gelişim düzenleyicisidir.

Bitki Adı

Uygulama Amacı ve Dönemi

Uygulama Dozu
(100 L suya)

Sofralık
çekirdeksiz üzüm

1. uygulama: Çiçeklenmeden önce, somaklar henüz 4-8 cm boyda iken
salkımların boyunu uzatmak için kullanılır.
2. uygulama: Tam çiçeklenme döneminde, yani çiçek taç yapraklarının (çiçek
kapsülü) % 70-80’i döküldüğü devrede tane seyreltmek için kullanılır.
3. uygulama: Çiçeklenmeden sonra taneler 3 mm çap iriliğine ulaştığında
tane irileştirmek için kullanılır.

100 ml

Kurutmalık
çekirdeksiz üzüm

Çiçek kapsüllerinin dökülmesinden 4-5 gün sonra verimi artırmak ve hasadı
öne almak için kullanılır.

50 ml

Mandarin

Satsuma ve Klemantin çeşitlerinde çiçek dökümünü azaltmak, meyve
tutumunu artırmak ve verim artışı sağlamak amacı ile çiçeklerin %75-80’inin
açtığı devrede kullanılır.

75 ml

Portakal

Yafa portakallarında Haziran dökümünü önlemek için çiçek açımının
tamamlanmasından 4-5 hafta sonra kullanılır. Washington Navel’de
meyvelerin ağaçta kalma sürelerini uzatmak ve hasadı düzenlemek için
meyvelerde renk değişiminin başladığı devrede kullanılır.

100 ml

Limon

Meyvelerde ilk renk değişiminin görüldüğü devrede, meyvelerin ağaçta 2-3
ay kalmalarını sağlamak için kullanılır.

50 ml

Greyfurt

Meyve kabuğunda çürüme, bozulma ve yumuşama olmadan hasadı geciktirmek
amacı ile meyvelerde ilk renk değişiminin görüldüğü devrede kullanılır.

50 ml

Armut

Meyve tutumu az olan armut çeşitlerinde çiçeklerinin % 30’unun açtığı
devrede verimi artırmak için kullanılır.
Çiçeklenme zamanında meydana gelen don olaylarından sonra partenokarp
meyve oluşumunu sağlamak için kullanılır.

Kiraz, Vişne
ve Şeftali

Hasadı geciktirmek, iri ve parlak taneler elde etmek amacı ile renk
değişiminin başladığı devrede kullanılır.
Ağustos ayının ilk haftasında yapılacak bir uygulama, bir sonraki yılın çiçek
açımını 3-7 gün geciktirir ve şeftalilerin ilkbaharın geç donlarından zarar
görmesini engeller.

Çilek

Fideliklerde anaç bitkinin verdiği genç sürgünlerin çoğalmasını temin için, anaç
bitki 1-6 yapraklı iken mahsule yatmasını sağlamak için kullanılır. Meyveleri
irileştirmek ve verimi artırmak için ise çiçeklenmeden 3-4 hafta önce kullanılır.

75-125 ml

Enginar

Hasadı 1-2 ay öne almak, düzgün şekilli ve iri baş elde etmek amacı ile bitkilerin
4-5 yapraklı ve yaprak boylarının 20-30 cm olduğu devrede özellikle bitkilerin
göbek kısmına uygulanır.

125-150 ml

Patates

®
Tohumluk patatesler dikilmeden önce TAK-GİBB ile hazırlanan solüsyona
daldırılır ve dikilir. Böylece hızlı ve düzenli çıkış sağlanır.

Marul

Göbek bağlamayı teşvik etmek için hasattan 7-15 gün önce kullanılır.

Biber

Verimi artırmak için çiçeklerin yarısı meyve tuttuğunda ve bundan 2-3 hafta
sonra kullanılır.

Süs bitkileri

Türlere ve bitkilerin büyüme tiplerine göre değişmekle birlikte çiçekçilikte
(Karanfil, gül, glayöl, lisianthus, krizantem) uzun sap ve iri çiçek elde etmek için
kullanılır.

75-100 ml
25-100 ml
75 ml
75 ml

25-50 ml
50-100 ml
150 ml

200-750 ml

Karışabilirlik durumu: Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.
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DİĞERLERİ
ALACARTE
Yayıcı-Yapıştırıcı (Meyve kabuk yağları)
100 g/L D-Limonene
Özelli̇kleri:

Yüksek kalitede bir yayıcı-yapıştırıcıdır. Tüylü kaygan, pürüzlü ve yapışması zor olan yüzeylerde, bitki koruma ürünlerinin
etkisini arttırmasını ve daha iyi yapışmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Özellikle kontak etkiye sahip zirai ilaçlar
ile ilaçlamadan iyi sonuç alınabilmesi için iyi bir kaplama yapılması, yani yaprak yüzeyinin tamamı ile temas etmesi
gerekmektedir.
Alacarte yaprak yüzey gerilimini ortadan kaldırarak yapraklar üzerinde daha geniş alana ilacın homojen olarak
yayılmasını sağlar.
Alacarte ürün üzerinde kalıntı bırakmaz.
Alacarte formülasyon şekli nedeniyle su ile kolayca karışır.
Alacarte suda eriyebilir toz ve diğer ilaçlarla kullanılması durumunda yarısı su dolu tank içersine ilk önce Alacarte
konulmalıdır. Bitki koruma ürünleri alacarte emülsiyon ilaçlarla kullanılması durumunda Alacarte ilaçtan daha sonra
tanka ilave edilmeli ve tank su ile doldurulmalıdır.

Kullanıldığı Yerler

Doz

İnsektisitler ile

500 ml /100 L su

Fungisitler ile

500 ml /100 L su

Herbisitler ile

500 ml /100 L su

Nematisitler ile

500 ml /100 L su

Akarisitler ile

500 ml /100 L su

Yaprak Gübreleri ile

500 ml /100 L su

Karışabilirlik durumu: Bakır ve kükürt içeren ilaçlar haricindeki her türlü ilaçla karıştırılabilir.
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DİĞERLERİ
DAMPE S® -80 SC
Ph DÜZENLEYİCİ
Akti̇f madde: Litrede 800 g S kükürt

Özelli̇kleri:

Toprak Ph’nın düşürülmesinde etkilidir.

Topraktan Ve Damlamadan
Uygulamalarda

Yapraktan
Uygulamalarda

Seralarda

1 L/da 4 uygulama
10 gün ara ile

200-250 ml/da

Sebzelerde

2 L/da Toprak hazırlığında
1 L/da çıkış sonrası 15 gün
ara ile 3 kez toprak uygulaması
(Havuç, soğan, Pırasa, Baklagiller,
Lahanagiller, Domates, Biber)

200-250 ml/da

Meyve
ağaçlarında

1 L/da Çiçeklenme
başlangıcıyla birlikte 15 gün
ara ile 4 kez toprak uygulaması

200-250 ml/da

1 L/da Çiçeklenmeden önce
15 gün ara ile 4 kez toprak
uygulaması

200-250 ml/da

3 L/daToprak hazırlığında
ya da 250 ml /da çıkış
sonrası uygulama

250 ml/da

3 L/da Toprak hazırlığında
ya da 250 ml /da çıkış sonrası
uygulama

250 ml/da

Ürün

Bağ

Kanola

Tahıllarda

3 L/da Toprak hazırlığında
ya da 1 L /da çıkış sonrası
Mısır

Pamuk

4-8 Yapraklı dönemde 15 gün
ara ile 3 kez toprak uygulaması

3 L/da Toprak hazırlığında
ya da 1 L /da çıkış sonrası
15 gün ara ile 3 kez toprak
uygulaması

-

-

Karışabilirlik durumu: Bordo bulamacı ile karışmaz. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan
önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.
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DİĞERLERİ
MIOXIM®
Akti̇f madde: Mangan (Mn-Sülfat), Çinko (Zn-Sülfat)
Formülasyon: EC FERTILIZER
SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI

Özelli̇kleri:

MIOXIM® uygulandığı bitkilerde çiçeklenmeyi ve meyve bağlamayı teşvik eder. Ayrıca bitkilerin gelişmesini
hızlandırır, büyümelerine yardımcı olur.

Bitki Adı

Doz

Uygulama Zamanı

Bağ

50-75 ml/ 100 lt su

İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında, ikinci
uygulama bundan 25 -30 gün sonra yapılır.

Elma, Armut, Şeftali, Erik, Kiraz, Narenciye, Badem, Fındık, Zeytin, Antep fıstığı vs.

100 ml/100 lt su

Çiçeklenme başlangıcında ilk uygulama
yapılır. Petal yapraklar düştükten sonra ikinci
uygulama yapılır.

Pamuk

50 ml/dekar

İlk uygulama tarak başlangıcında ikinci
uygulama ise birinci ilaçlamadan 25- 30 gün
sonra yapılır.

Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Mısır, vs.

50–75 ml/dekar

İlk uygulama kardeşlenme başlangıcında
yapılır. Mısır ve çeltikte ise 2. boğum
oluştuğunda uygulanır.

Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık,
Fasülye, Soya fasülyesi, Tüm baklagiller,
Bostan

50 – 75 ml/dekar (tarla)
150-300 ml/100 lt su (sera)

İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında ikinci
uygulama meyve teşekkülünde yapılır.

Soğan, Sarımsak, Ispanak, Marul,
Karnabahar, Lahana vs.

50 ml/dekar

İlk uygulama bitkiler 4 - 6 yapraklı iken yapılır.
10-15 gün sonra tekrarlanır.

Süs bitkileri

75-100 ml/100 lt su

İlk uygulama bitkiler 10 - 20 cm boyda iken
yapılır ve 3-4 hafta sonra tekrarlanır.

Çilek

50 ml/dekar

İlk uygulama çiçeklenme başlangıcında ve
ikinci uygulama 3 - 4 hafta sonra yapılır.

Yonca, Yem bitkileri

50 ml/dekar

Bitkiler 10 - 15 cm boyda iken ilk uygulama
yapılır ve her kesimden sonra yine bitkiler 10-15
cm boya gelince tekrarlanır.

Şeker pancarı, Patates

50 ml/dekar

İlk uygulama yumrular oluşmaya başladığında
yapılır, 20 - 30 gün sonra tekrarlanır.

Bitki Koruma Ürününü Kullanım Şekli:

(Dozu, sayısı ve zamanı) Tüm ürünlerde genel olarak uygulanacak doz dekara veya 100 lt suya 50 – 100 ml’dir.
Kullanmadan önce ambalajı iyice çalkalayınız. 2/3 ’ü su dolu tanka önerilen dozda MIOXIM boşaltılır, eksik su ilave edilir,
karıştırılarak yapraktan püskürtme yapılır veya damlamadan kullanılır.
Diamond®’un etki devamlılığı 2-4 aydır. Öte yandan, uygulandığı yerde diğer toprakaltı zararlılarına karşı ayrıca
mücadeleye gerek kalmaz.

Karışabilirlik durumu:

MIOXIM® insektisit, fungisit, herbisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.
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FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Bitki Korumada İdeal Çözüm
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