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ALTACOR® 35 WG
İnsektisit

Altacor® 35 WG domates, biber, hıyar ve patlıcanda zararlılarla mücadelede kullanılan, mide ve değme etkili bir insektisittir. Zararlı larvaların her döneminde 
etkili olduğu gibi bazı türlerin yumurtalarına da etkilidir.

Etken maddesi:    %35 Chlorantraniliprole  
Formülasyonu:    Suda Dağılabilir Granül (WG)

Domates ve Biberde  
Yeşİlkurt

(Helicoverpa armigera)

Domates Güvesi
(Tuta absoluta)

Hıyar - Pamuk 
YaprakKurdu

(Spodoptera littoralis)

Beslenmeyi durdurma etkisi:    İlaçlamadan çok kısa bir süre sonra larvaların beslenmesini hızla durdurur. Bitkiye zarar vermeden zararlıyı  
    hızlı bir şekilde kontrol altına alır. Bir süre sonra larvalarda ölüm gerçekleşir.

Özellikleri: • Düşük dozlarda etkin koruma sağlar

 • Son ilaçlama hasat arasındaki süre 1 (bir) gündür 
 • Translaminar etkiye sahiptir

 • Yararlı böceklere karşı güvenliği yüksektir

 • Bombus arıları için bekleme süresi 0 (sıfır) gündür

Biyolojik aktivitesi:  Altacor® 35 WG üstün ovi-larvisidal aktivite gösteren etkili bir larvisittir.

Yumurta Etkisi
(Yumurta açılmadan

ölmüş larva)        

Yumurta - Larva Etkisi
(Larva, membrandan ısırığı aldıktan

sonra yumurta içinde ölüyor)

Yumurta - Larva Etkisi 
(Larva, yumurtadan 
çıkmadan ölüyor) 

İnsektisit



ALTACOR® 35 WG
İnsektisit

Uygulama Zamanı: • Domates, Biber ve Patlıcanda Yeşilkurt: Mücadelesinde esas, koruyucu mücadele yapmaktır.  
  Larvalar meyveye giriş yapmadan önce ilaçlamayı başlatmak gerekir. Tarlanın büyüklüğüne göre 50- 
  100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta veya larva  
  aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunursa derhal mücadeleye geçilir. Altacor® 35 WG ile en iyi etki  
  için yumurtaların bırakıldığı veya yeni açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. İlaçlamadan 10  
  gün sonra tarlalar kontrol edilir, ilaçlamayı gerektirecek yoğunluk varsa ilaçlama tekrarlanır. 

 • Domates, Biber, Hıyar ve Patlıcan Pamuk yaprakkurdu: Yapılan kontrollerde 100 bitkide 1-2 yeni  
  açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Survey 10-12 gün aralıklarla  
  tekrarlanmalıdır. Eşiğin üzerinde bir zararlı popülasyonu görülmesi halinde ilaçlamalar yinelenmelidir.

 • Domates güvesi: Yapılan kontrollerde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol  
  edilir. 100 bitkiden 3’ü yumurta ve larva ile bulaşık ise mücadeleye karar verilir. İlaçlamadan 5-6 gün  
  sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir.

 • Sezon içersinde aynı yerde domates, biber, hıyar ve patlıcanda 2’den fazla Altacor® 35 WG   
  uygulaması yapmayınız.

 • Fide için bitki yetiştirilen yerlerde kullanılmamalıdır. 

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

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

Domates (tarla ve sera) Yeşilkurt (Helicoverpa armigea) 12 gr / da (larva)           - Tarla
12 gr / 100 lt su (larva) - Sera 1 gün

Biber  (sera) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 12 gr / da (larva)           - Tarla
12 gr / 100 lt su (larva) - Sera 1 gün

Domates (sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 12 gr / 100 lt su (larva) 1 gün

Domates (sera) Domates güvesi (Tuta absoluta) 10 gr / 100 lt su (larva) 1 gün

Biber (sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 12 gr / 100 lt su (larva) 1 gün

Hıyar (tarla ve sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 12 gr / da (larva)           - Tarla
12 gr / 100 lt su (larva) - Sera 1 gün

Patlican (sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 12 gr / 100 lt su (larva) 1 gün

Patlican (tarla) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 12 gr / da (larva) 1 gün

1

GÜN

Son İlaçlama ile 
Hasat Arasındaki 
Bekleme Süresi

0

GÜN

Bombus Arıları 
için Bekleme 

Süresi

İnsektisit



KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

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

Hıyar (sera)

Yaprak galeri sineği (Liromyza trifolii, Liromyza bryoniae, 
Liromyza huidobrensis)

50 ml / da
(serada damla sulama ile)

1 gün
Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 50 ml / da

(serada damla sulama ile)

Biber - Domates
(tarla ve sera) Yeşilkurt  (Helicoverpa armigera) 35 ml / da

(serada damla sulama ile)

3 gün

Biber (sera) Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 50 ml / da
(serada damla sulama ile)

Domates güvesi (Tuta absoluta) 35 ml / da
(serada damla sulama ile)

Domates (sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 35 ml / da
(serada damla sulama ile)

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) 50 ml / da
(serada damla sulama ile)

CIRCADEN® 200 SC
İnsektisit

Circaden® 200 SC, Cyazypyr® adlı molekülden oluşmaktadır ve damla sulama ile uygulamaya uygun gelişmiş özellikleri vardır. Rynaxypyr® molekülünün de 
bulunduğu Anthranilic diamide grubundandır. Cyantraniliprole, hem emici hem de ısırıcı-çiğneyici böceklere karşı geniş kapsamlı kontrol sağlayan bu gruptaki 
ikinci aktif maddedir.  Sağladığı zararlı kontrolü, diğer benzersiz özellikleri ile birleşince, tavsiyelere uygun kullanıldığında daha verimli ürünler, daha kaliteli 
ürünler ve erken hasat olanağı sağlar.

 
  Circaden® 200 SC kökler tarafından emilir ve bitki içerisine alınır. Circaden® 200 SC bitkinin yeni oluşan  
  kısımlarına da taşındığı için uzun süreli koruma sağlanmış olur.

Etken maddesi:    Cyantraniliprole
Formülasyonu:    Süspansiyon Konsantre (SC)

Damla sulama
uygulama kolaylığı:

Hedef bitki ve zararlılar:    Circaden® 200 SC hıyarda Yaprak galerisineği ve Beyazsinek, domateste Domates güvesi, Yeşilkurt, Pamuk  
   yaprakkurdu ve Beyazsinek ve biberde Yeşilkurt, Pamuk yaprakkurdu ve Beyazsinek zararlılarına karşı tarla ve  
   serada damla sulama ile kullanılır.

Domates Güvesi
(Tuta absoluta) 

Tütün Beyazsineği
(Bemisia tabaci)

Yaprak Galeri Sineği
(Liriomyza trifolii, Liriomyza bryoniae, 

Liriomyza huidobrensis)

Yeşilkurt 
(Helicoverpa armigera)

İnsektisit



İnsektisit

BENEVIA® 100 OD
İnsektisit

Hedef bitki ve zararlılar:    Benevia® 100 OD, hıyarda Yaprak galerisineği ve Beyazsinek, domateste Domates güvesi, Pamuk yaprak 
    kurdu, Yeşilkurt, Yaprak galerisineği ve Beyazsinek, patlıcanda Pamuk yaprakkurdu, tütünde Yaprakbiti ve  
  Trips zararlıları ile mücadelede yapraktan uygulanır. Uygulama şekli ve gerekli dozlar için lütfen etiketi  
  okuyunuz. 

Kaliteli ve pazar değeri yüksek sebzeler yetiştirmek zorlu bir süreçtir. Üreticilerin karşılaştığı sorunlar ne olursa olsun tüketiciler lezzetli, sert, eşit boyutlarda ve 
uygun renkte ürünleri isterler.  Benevia® 100 OD yapraktan uygulanan yenilikçi bir insektisittir. 

Özellikleri: • Mükemmel zararlı kontrolü 
 • Başlangıçtan itibaren güçlü bitki gelişimi
 • Bitki stresinde azalma
 • Kolay kullanım
 • Daha fazla verim ve kalite imkanı sağlar.

Etkin maddesi:    Cyazypyr® Litrede 100 gram Cyantraniliprole
Formülasyonu:    Yağda Dağılabilen (OD)

Yaprak Biti
(Myzus persicae)

Beyazsinek
(Bemisia tabaci)

Trips
(Thrips tabaci)

Domates Güvesi
(Tuta absoluta) 

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

Tütün
Yaprakbiti (Myzus persicae)

100 ml / da 14 gün
Trips (Thrips tabaci)

Hıyar

Yaprak galeri sineği (Liromyza trifolii, Liromyza bryoniae, 
Liromyza huidobrensis) 75 ml / 100 L su

1 gün
Beyazsinek (Bemisia tabaci) 100 ml / 100 L su +

250 ml / 100 L su Codacide®

Domates

Domates güvesi (Tuta absoluta) (sera) 60 ml / 100 L su

3 gün

Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) (sera) 75 ml / 100 L su

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) (tarla) 75 ml / da

Yaprak galerisineği (Liromyza spp.) (sera) 75 ml / 100 L su

Beyazsinek (Bemisia tabaci) (sera)
100 ml / 100 L su +

250 ml / 250 ml / 100 L su
 Codacide®

Patlıcan Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) (sera) 75 ml / 100 L su 3 gün

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR



İnsektisitİnsektisit

AVAUNT® 150 EC
İnsektisit

Avaunt® 150 EC domates ve biberde sorun olan çeşitli zararlılara karşı kullanılan mide ve değme etkili bir insektisittir.

Uygulama Zamanı:  • Domateste Yeşilkurt: Mücadelesinde tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek,  
  yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunursa derhal  
  mücadeleye geçilir.

  • Biberde Pamuk yaprakkurdu: Mücadelesinde yapılan kontrollerde 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta  
  paketi veya 4-5 larva görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Sürvey 10-12 gün aralıklarla tekrarlanmalıdır. Eşiğin  
  üzerinde bir zararlı popülasyonu görülmesi halinde ilaçlamalar yinelenmelidir.

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 (Spodoptena littoralis) 40 ml / da (larva)

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

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

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

10 gün (şaraplık üzüm)
3 gün (bağ yaprağı)

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

Domates - Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)         

Biber - Pamuk Yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)

Etken maddesi:    Litrede 150 gr. İndoxacarb  
Formülasyonu:    Emülsiyon Konsantre (EC)

Özellikleri: • Larvaların bütün dönemlerinde etkilidir

 • İlaçlamadan 2-8 saat sonra larvaların beslenmesi durur

 • Larvalar hareket edemez hale gelir, paralize olur (Bazıları toprağa düşer)

 • Yararlı böceklere seçiciliği yüksektir



İnsektisitİnsektisit

Steward® domates, biber, hıyar ve patlıcanda çeşitli zararlılarla mücadelede kullanılan mide ve değme etkili bir insektisittir.

Özellikleri: •  Larvaların tüm dönemlerinde etkilidir
 •  İlaçlamadan 2-8 saat sonra larvaların beslenmesi durur
 •  Larvalar hareket edemez hale gelir, paralize olur (Bazıları toprağa düşer)
 •  Yağmurdan yıkanmaya dayanıklıdır (İlaç kuruduktan sonraki 80 mm’ye kadar olan yağıştan etkilenmez)
 •  Pek çok insektisit ve fungisitle karışabilir

Etken maddesi:    %30 İndoxacarb 
Formülasyonu:    Suda Dağılabilir Granül (WG)

Domates - Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)

Biber - Pamuk Yaprakkurdu
(Spodoptera littoralis)

STEWARD®
İnsektisit

Uygulama Zamanı: •  Domates, biber, hıyar ve patlıcanda Pamuk yaprakkurdu: Mücadelesinde en iyi etki için yumurtaların  
  açıldığı dönemde ilaçlama yapılması uygundur. Sebze alanlarının köşegenlerinde yürüyerek 100 bitkide  
  1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Zararlının 
  dönem içindeki yoğunluğuna bağlı olarak gerekirse 10-14 gün aralarla ilaçlama tekrarlanır. 
 •  Domates güvesi: Mücadelesinde yapılan kontrollerde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki  
  kontrol edilir. 100 bitkiden 3’ü yumurta ve larva ile bulaşık ise mücadeleye karar verilir. İlaçlamadan 5-6 gün  
  sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir.
 •  Patlıcanda Yeşilkurt: Mücadelesinde tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin  
  çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta veya larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunursa  
  derhal mücadeleye geçilir.

 •  Sezon içinde aynı yerde domates, biber, hıyar ve patlıcanda 4’ten fazla Steward® uygulaması yapmayınız.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

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

Mısır Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exigua) 12,5 gr / da 3 gün

Bağ Salkım güvesi (Lobesia botrana) 12,5 gr / 100 lt su 10 gün
(sofralık ve şaraplık üzüm)

Biber (sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 17 gr / 100 lt su (larva) 3 gün

Domates (sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 17 gr / 100 lt su (larva) 3 gün

Domates (sera) Domates güvesi (Tuta absoluta) 12,5 gr / 100 lt su (larva) 3 gün

Hıyar (sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 17 gr / 100 lt su (larva) 3 gün

Patlican (sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 17 gr / 100 lt su 3 gün

Patlican (tarla) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 20 gr / da 3 gün

Domates Güvesi
(Tuta absoluta)



VANTEX® 60 CS
İnsektisit

Vantex® 60 CS, kapsül formülasyonu sayesinde bünyesindeki aktif maddeyi yavaş salınımlı olarak bırakır. Bu sayede grubundaki diğer sentetik ilaçlara ve 
diğer formülasyonlara göre daha uzun süreli ve daha etkili koruma sağlar.

• Dünyadaki en etkin pyrethroid grubu insektisit

• Yüksek kalite, eşsiz ve patentli kapsül formulasyon

• Önemli zararlılar ile mücadelede ani etki ve uzun süreli koruma

• Yağmurdan yıkanmaya ve güneş ışığında parçalanmaya karşı mükemmel dayanıklılık

Etkin maddesi:    60 g/l Gamma Cyhalothrin
Formülasyonu:    Kapsül Süspansiyon (CS)

İnsektisit

Vantex® 60 CS’ yi oluşturan 
Gamma Cyhalothrin aktifinin rakiplerinden farkı:

Özellikleri:



VANTEX® 60 CS
İnsektisit

İnsektisit

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Domates - Yeşilkurt
(Helicoverpa armigera)



RUFAST® 75 EW 
İnsektisit

Rufast® 75 EW patentli FMC teknolojisi ile üretilmiş “Emülsiyon Suda Yağ (EW)” formülasyona sahip bir üründür. Mide ve değme yolu ile etkili olup sinir 
sistemini paralize ederek zararlı kontrolü sağlar.

Etkin maddesi:    75 g/l Acrinathrin
Formülasyonu:    Emülsiyon Suda Yağ (EW)

İnsektisit

Özellikleri:

Çiçek Tripsi Zararı 
(Frankliniella occidentalis)

Çiçek Tripsi
(Frankliniella occidentalis)

• Rufast® 75 EW ana solventi bitkisel yağ olan FMC’ye patentli su bazlı EW formülasyon teknolojisi ile   
   üretilmiştir

• Rufast® 75 EW’de aktif madde parçacıkları yüksek teknik stabiliteye sahip yağ fazının içinde sunulur

   Bu sayede benzersiz özellikleri ön plana çıkar ve...

 -Trips zararlısının larva, nimf ve ergin olmak üzere her döneminde yüksek kontrol etkisi sağlar

 -Hızlı ve ani öldürücü etkiye sahiptir

 -Uzun süreli koruma sağlar

 -Ruhsatlı olduğu bitkilerde fitotoksite yapmadan güvenle kullanılabilir



RUFAST® 75 EW
İnsektisit

İnsektisit

Çicek tripsinde bir dekarda, küçük yapraklı bitkiler için tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2’şer yaprak; 
büyük yapraklı bitkiler için ise 25 bitkiden 1’er yaprak alınarak binoküler altında trips ergin ve larvaları 
sayılır. Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin + larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 
20’ye ulaşmış ise mücadele yapılır.

Uygulama zamanı:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR



TRIPSOL® 
İnsektisit

• Sebze ve meyvelerde en önemli zararlılardan olan trips ve akar mücadelesinde etkili mücadele sağlar

• Trips zararlısının larva, nimf ve ergin olmak üzere her döneminde etkilidir

• Translaminar ve kontak etki gösterir

• Entegre Zararlı Yönetimi (IPM&IRM) programlarına uygundur

Etkin maddesi:    Acrinathrin 22,5 g/l + Abamectin 12,6 g/l
Formülasyonu:  Emülsiyon Suda Yağ (EW)

Fungisit

Özellikleri:

Çiçek Tripsi
(Frankliniella occidentalis)

Tripsol®,  içerisinde bulunan aktiflerden Acrinathrin’in gösterdiği kontak etki ile zararlılara karşı hızlı bir koruma sağlar. Translaminar etki gösteren Abamectin 
ile de zararlılara karşı uzun süreli etki gösterir. Ayrıca FMC tarafından geliştirilmiş patentli EW (Suda yağ emisyon) formülasyon teknolojisi ile kullanıcı ve çevre 
açısından son derece güvenli bir üründür.



Fungisit

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı için mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

Uygulama zamanı:

Karışabilirlik durumu:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Elma Pas Akarı: Mayıs ayında 100 yaprakta yaprak başına 300-400 akar, Ağustos ve Eylül aylarında 
yaprak başına ortalama 700-1000 akar bulunması durumunda uygulama yapılır. Sürgün ve yaprakların alt 
yüzeylerine ilacın iyice uygulanmasına özen gösterilmelidir.

Domates, Patlıcan, Çilekte Çiçek Tripsi: Tripslere karşı mücadele zamanını belirlemek amacıyla, çilek 
tarlası farklı yönlerde rastgele gezilerek en az 100 çiçek kontrol edilir. Kontroller sonucunda, ortalama 
10 trips/çiçek olduğunda, kimyasal mücadeleye karar verilmelidir.

Şeftali ve Nektarinde Çiçek Tripsi: Şeftali ve Nektarın bitkisinin pembe tomurcuk döneminde tesadüfen 
seçilen 100 sürgünün en az %10’unun bulaşık olması halinde uygulamaya karar verilir. %5 çiçek açma 
döneminde tek uygulama yeterlidir.

TRIPSOL® 
İnsektisit



• Güçlü koruyucu ve tedavi edici özellik

• Uzun süreli etkili koruma sağlar

• Hastalığın her evresinde etkilidir

• Hastalık sporlarını etkisiz hale getirerek diğer bitkilere bulaşmaları engeller

• Yağmurdan yıkanmaya karşı son derece dirençlidir

Drabant®, domateste  mildiyö ile mücadelede kullanılan koruyucu ve tedavi edici etkiye sahip translaminar bir fungisittir. Hastalık etmeninin bitkilere ilk 
girişinden sonra domateste 1-2 gün içinde yapılacak ilaçlama ile hastalığın gelişimi durdurulabileceği için erken dönemde uygulamalara başlanmalıdır.

Etkin maddesi:    375 g/l Fluazinam + 150 g/l Azoxystrobin
Formülasyonu:    Süspansiyon Konsantre (SC)

Fungisit

Özellikleri:

Domateste Mildiyö Zararı
(Phytophthora infestans)

DRABANT®
Fungisit



Fungisit

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Domates Mildiyösü: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve 
gerektiğinde 10-12 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

Uygulama zamanı:

DRABANT®
Fungisit

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

Domates     Mildiyö (Phytophthora infestans) 50ml/da 3 gün

Domates (Sera)     Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 50ml/100 l su 3 gün

Patates     Mildiyö (Phytophthora infestans) 50ml/da 7 gün

UYGULAMA DÖNEMİ
Drabant®
Fungisit

Fide dönemi Gelişme dönemi Çiçeklenme dönemi Meyve bağlama ve 
olgunlaşma dönemi



TOPGUARD® EQ 
Fungisit

Topguard® EQ koruyucu, tedavi edici ve eradike edici özelliklere sahip bir fungisittir. Karışımında bulunan iki aktif maddenin oluşturduğu sinerji ile hızlı ve 
uzun süreli bir koruma sağlar. 

Etkin maddesi:    296 g/l Azoxystrobin + 218 g/l Flutriafol
Formülasyonu:    Süspansiyon Konsantre (SC)

Fungisit

Bazı fungisitlerin sistemiklik derecesi:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Flutriafol

Cyproconazole

Tetraconazole

Triadimenol

Epoxiconazole

Tebuconazole

Propiconazole

Flusilazole

Hexaconazole

Difenoconazole

• Flutriafol; sistemik etkisi en hızlı olan Triazole grubu bir aktif maddedir

• Azoxystrobin; strobilurin grubu geniş etki mekanizmasına sahip bir aktif maddedir

• Uygulandığı andan itibaren çok hızlı ve uzun süreli etki gösterir

• Domatesin en önemli hastalıklardan olan külleme mücadelesinde farkı hemen görülür ve diğer ilaçlara 

 göre daha hızlı etki eder

• Yağmurda yıkanmaya karşı dayanıklıdır

• Sistemik ve Translaminar aktiviteye sahiptir

Özellikleri:

(Kow Log. Lipofilite, uygulanan bir fungisitin 
sistemik/hareketli olduğu gösteren bir ölçüdür)



TOPGUARD® EQ 
Fungisit

Fungisit

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Domateste Külleme (Leveillula taurica) 

Domateste külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanır.
                                   Hastalık şiddetine göre 14 gün ara ile ilaçlamalara devam edilir.

Uygulama zamanı:

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.



PASSPAR® 80 WG
Fungisit

Passpar® 80 WG göstermiş olduğu çift yönlü sistemik aktivite ile bitki öz suyunda yapraktan-köke ve kökten-yaprağa doğru taşınır. Hastalıklara karşı 
sağladığı koruyu ve tedavi edici kontrolün yanı sıra, bitkide ki metobolitlerin artışına katkı sağlayarak bitkiye dayanım kazandırır ve dolaylı olarak da bitkiyi 
birçok hastalıktan korumuş olur.  

Etkin maddesi:    %80 Fosetyl-Al 
Formülasyonu:    Suda Dağılabilir Granül (WG)

Fungisit

• Güçlü koruyucu ve tedavi edici etki ile uzun süreli koruma
• Bitki özsuyunda kökten-yaprağa ve yapraktan-köke çift yönlü taşınır 
• Sistemik aktivitesi sonucu ilaçlamadan sonra da oluşan yeni sürgün ve yapraklara ilaç taşındığı gibi, yeni 
 gelişen kılcal köklere de taşınım sağlanır
• Doğrudan ve dolaylı bitkiyi koruyarak benzersiz bir koruma sağlar. Hastalık sporlarının çimlenmesini ve  
   misel gelişimini engelleyerek doğrudan etkisini, bitkideki metobolitlerin artışı ile sağladığı direnç artışıyla 
   da dolaylı etkisini göstermiş olur
• WG formülasyonu sayesinde tozumaz ve kullanım kolaylığı sağlar
• Arılara zehirli değildir

Özellikleri:

Passpar® 80 WG bitki özsuyunda yapraktan köke, kökten yaprağa taşınabilen iki yönlü sistemik fungisittir. 
O nedenle uygulamadan 5-6 saat sonra şiddetli yağış olsa bile ilaçlamanın tekrarı gerekmez. Ancak ilacın 
kısa sürede ve düzgün olarak bitki özsuyuna geçebilmesi için iyi bir ıslatma sağlanmalıdır.

Uygulama zamanı:

Domates Mildiyösü 
(Phytophthora infestans)

Hıyar Mildiyösü
(Pseudoperonospora cubensis)



PASSPAR® 80 WG
Fungisit

Fungisit

• Çift yönlü sistemiktir etki mekanizması
• 5-6 saat içinde bitki bünyesine alınabilirlik
• Hastalık etmenleri üzerinde doğrudan ve dolaylı etki
• Etmenin sporlarının çimlenmesini önlemek suretiyle gösterdiği koruyucu etki 
• Bitkiye dayanıklı çeşit özelliği kazandırmak suretiyle, hastalık üzerindeki dolaylı etki gösterir

*Her ilaçlamadan önce ağaçlardaki hastalıklı kısımlar dezenfektana batırılmış bir alet ile uzaklaştırılır.

Özellikleri:

Passpar® 80 WG yaprak gübreleri, bakırlı ilaçlar ile karışmaz. Yağ veya yağlı ilaçlar Passpar® 80 WG’nin 
yapraklara nüfusunu önlediğinden, daha sonra kullanılmalıdır. 

Karışabilirlik:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR



Kurt Türlerine Karşı
Tavsiye İlaçlama Programı
(Tuta absoluta, Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.)



Kurt Türlerine Karşı
Tavsiye İlaçlama Programı
(Tuta absoluta, Helicoverpa armigera, Spodoptera sp.)
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Batı Bölge | Ege - Marmara 

İletişim

Orta Bölge | Karadeniz - İç Anadolu - Antalya

Doğu Bölge | Çukurova - GAP

Bölge Müdürü İlker Damar 
0532 286 08 91

 Satış ve Teknik Sorumlusu Oğulcan Topcuoğlu
0542 781 98 05

 Satış ve Teknik Sorumlusu Atalay Türel
0544 470 22 71

Bölge Müdürü Uğur Dolu
0541 288 04 12

 Satış ve Teknik Sorumlusu Göktürk Altuntaş
0530 974 02 69

 Satış ve Teknik Sorumlusu Tuncay Geyik
0530 974 02 59

 Satış ve Teknik Sorumlusu Muhammet Evbezi
0530 974 02 79

Bölge Müdürü Duran Sarı
0549 785 16 47

 Satış ve Teknik Sorumlusu Musa Aydın
0541 287 99 78

  Satış ve Teknik Sorumlusu Ufuk Doğan
0549 778 94 44

 Satış ve Teknik Sorumlusu Ali Barış Akoğlu
0549 785 16 43

www.fmcturkey.com.tr
/fmcturkey /fmcturkey FMC Turkey


