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Fındık Kurduna Karşı Etkili 
Kullanıcıya Dost Çözüm



 

 • Mide ve temas yolu ile zararlıyı kontrol eder.

 • Larvaların tüm dönemlerinde etkilidir.

 • İlaçlamadan sonra hızlı bir şekilde beslenmeyi durdurur. 

 • Faydalı böceklere karşı seçiciliği yüksektir.

 • Kullanıcı açısından güvenlidir. Uygun olarak kullanıldığında, herhangi bir şekilde ciltte tahriş meydana getirmez.

 • Entegre Zararlı Yönetimi programlarından kullanılabilir.

 • Farkı sıcaklık koşullarında yüksek etki gösterir.

 • Yağmurdan yıkanmaya karşı dayanıklıdır.

Özellikleri:

Avaunt®150 EC’nin Etki Mekanizması:

Avaunt® 150 EC  fındıkta mücadele yapılmadığı taktirde ciddi verim ve kalite kayıpları meydana getiren, fındık kurdu zararlısına karşı kullanılan bir insektisittir.

Litrede 150 gr. Indoxacarb
Emülsiyon Konsantre (EC)

Aktif maddesi:
Formülasyonu:
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Indoxacarb, sodyum girişini engelleyerek, sinir hücrelerinde depolarizasyonu durdurmaktadır. Indoxacarb’ın diğer gruptaki ilaçlardan farklı bir etki şekli vardır. 

Böceklerin sinir sistemindeki sodyum kanallarını tıkayarak etki eder. Böylece bu kanallardan sodyum girişi engellenir ve sinir hücrelerinde depolarizasyon olur. 

Bu sayede böcekte önce beslenme durur ve daha sonra ölüm gerçekleşir. 

Sodyum kanalları 

Sinir hücresi



Uygulama Zamanı:       Fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiğini dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2'den fazla fındık kurdu  
                                       görülmesi durumunda uygulama yapılır. 
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*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı Zararlı Adı Kullanım Dozu Son İlaçlama ile 
Hasat Arasındaki Süre

Pamuk
Yeşilkurt (Helicoverpa armigea) 45 ml / da (larva)

14 gün
Yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 40 ml / da (larva)

Fındık Fındıkkurdu (Curculio nucum) 45 ml / da (ergin) 14 gün

Elma Elma içkurdu (Cydia pomonella) 35 ml / 100  lt su (larva) 7 gün

Bağ* Bağ Salkım güvesi (Lobesia botrana) 25 ml / 100 lt su (larva)
3 gün (sofralık üzüm)
10 gün (şaraplık üzüm)

Domates (sera) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 40 ml / 100 lt su 3 gün

Biber (sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 35 ml / 100 lt su 3 gün

Mısır
Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides)

Mısırkurdu (Ostrinia nubilalis)
30 ml/da 14 gün

(Curculio nucum)
Fındık Kurdu - Ergin Fındık Kurdu - Larva

(Curculio nucum)




