
İnsektisit
BENEVIA® 100 OD
TÜTÜNDE ÜÇ ZARARLI 
TEK ÇÖZÜM

Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Bitki koruma ürünlerini uygularken daima ürün etiketini takip ediniz.
www.fmcturkey.com.tr        /fmcturkey        /fmcturkey         FMC Turkey

Tütün Tripsi
(Thrips tabaci)

Şeftali Yaprakbiti
(Myzus persicae)

Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)



Benevia® 100 OD, emicilerle mücadelede kullanılacaksa eğer Codacide yayıcı-yapıştırıcı ile birlikte kullanılmalıdır. 
Aynı üretim sezonunda tütünde 2’den fazla Benevia® 100 OD uygulaması yapmayınız.

 

Tütün

Yeşikkurt r(Helicoverpa a migera)

Şeftali Yaprakbiti (Myzus persicae)

Tütün tripsi (Thrips tabaci)

7 gün75 ml/da

14 gün100 ml/da

14 gün100 ml/da

Zararlı AdıBitki Adı Son İlaçlama ile 
Hasat Arasındaki Süre

Kullanım Dozu

TÜTÜNDE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR VE UYGULAMA DOZLARI

Aktif maddesi:  Litrede 100 gram Cyantraniliprole Yağda Dağılabilen (OD)Formülasyonu:

• Sistematik ve translaminar etkiye sahiptir
• Birden fazla türden zararlıyı kontrol eder
• Beslenmeyi hızlı bir şekilde dururur

Benzersiz Özellikleri:

Benevia® 100 OD;  tütünde problem olan trips, yaprak biti ve yeşilkurt zararlılarının, erken dönemlerinde uygulandığında uzun süreli koruma sağlayan, 
yeni nesil bir bitki koruma ürünüdür.

Benevia® 100 OD’nin

Benevia® 100 OD, zararlıların erken dönemlerinde uygulandığında, trips, yaprak biti ve beyaz sinek gibi emici böceklerle taşınan virüs hastalıklarının 
azaltılmasında yardımcı olur. Virüslere karşı koruma, sağlıklı ürünlere sahip olmak demektir, aynı zamanda verim ve kalitenin artması anlamına gelir.

GÜVENLİ KULLANIM FMC’de güvenlik bir önceliktir. Üreticileri ve diğer  çalışanları ürünlerimizi güvenli bir şekilde kullanmaları için teşvik ediyoruz. 
-Gelişmiş uygulama teknikleri ile potansiyel kullanıcı riskini azaltın.
-Uygun Kişisel Koruma Ekipmanlarının doğru kullanımı ile deri yoluyla ve solunumla maruz kalınacak tehlikeleri azaltınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN GÜVENLİ KULLANILMASI İÇİN TAKİP EDİLMESİ GEREKEN 10 ADIM

UYGULAMADAN ÖNCE

Ürünleri uygun ve kilitli bir depoda saklayın1
Kullanmadan önce tüm güvenlik önlemlerini ve 
kullanım talimatlarını okuyun2
Uygun kişisel korunma ekipmanlarını kullanın.3
Uygulama ekipmanlarını düzenli olarak kalibre edin 
ve bakımlarını yapın.4
İlaçlama tankının dolumunu takip edin ve uygulama 
basıncını ayarlayın.5
Boş ilaç ambalajını 3 kez su ile çalkalayın ve
ilaçlama tankına boşaltın.6
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İlaçlama aletinin dibinde kalan ilaç kalıntısını, su ile 
tekrar seyrelterek, ürüne uygulayınız

Yeniden kullanılabilir kişisel koruyucu ekipmanlarınızı 
temizleyiniz. Ellerinizi yıkayınız. Duş alınız.

Boş ilaç ambalajlarını resmi yerel düzenlemelere 
uygun olarak elden çıkarınız. Mümkün olduğunca 
geri dönüşüm için kullanılmasını sağlayınız. 

 

 

Uygun hava koşullarında ilaçlamayı yaparak, 
komşu ürünlere, yollara ve su kaynaklarına 
sürüklenmeyi önleyin. 

7
UYGULAMA SONRASINDA

UYGULAMA SIRASINDA

BENEVIA® 100 OD
İnsektisit

• Emiciler için yeni bir etki mekanizmasına sahiptir
• Çevreye ve kullanıcızya karşı son derece güvenlidir
• Arılara ve faydalı böceklere karşı seçicidir

Tütün tripsi
(Thrips tabaci)

Yeşilkurt 
(Helicoverpa armigera)

BENEVIA® 100 OD VİRÜS TAŞINIMINI AZALTIR 

Patojen Vektör

Hüsnü Yorgancı / Ürün ve Gıda Zinciri Müdürü / 0549 778 94 43 

Teknik Destek ve Sorularınız için Bizimle İletişime Geçin

Şeftali Yaprakbiti
(Myzus persicae)


