
PROZEE  40 WG® 
Fungisit



®Coragen  20 SC, patateste sorun olan Patates böceği ve Patates güvesi zararlılarına karşı kullanılan, yeni bir etki mekanizmasına sahip,
üstün özellikleri olan bir insektisittir.

®Coragen  20 SC, yüksek biyolojik aktiviteye sahiptir.
Üstün formülasyonu sayesinde ilacın uygulamaya hazırlanması ve ilaçlama
aletinin temizlenmesi çok kolaydır.
Entegre mücadele programlarında (IPM) kullanılabilir.
Düşük dozlarda etkin koruma sağlar.
Yaprak içinde taşınır. (translaminar etki)
Memelilere düşük zehirliliktedir.
Zararlıyı tek başına kontrol edebilme özelliğinin yanında, diğer insektisitlerle ve
fungisitlerle de mükemmel karışabilirlik gösterir.

Aktif maddesi: 200 g/lt Chlorantraniliprole

Özellikleri:

®Coragen  20 SC’nin yarı öldürücü dozuna maruz kaldığında bile Patates böceği
(Leptinotarsa decemlineata) erginleri üzerinde yumurtlamayı geciktirme ve yumurtlama
miktarını azaltma etkisi saptanmıştır. Böylece, Coragen  20 SCnin larva ve erginlere
doğrudan uygulanması halinde Patates böceği mücadelesinde eşsiz bir kontrol sağlar.

®Coragen  20 SC’nin Patates böceği
erginleri üzerindeki etkisi: 

Formülasyonu: Suspansiyon Konsantre (SC)



KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanım Dozu Son İlaçlama ile 

Hasat Arasındaki Süre

Pamuk

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
17,5 ml / da

21 günPamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)

Dikenlikurt (Earias insulana) 20 ml / da

20 ml / da

Elma
Armut

Armut yaprak galerigüvesi (Leucoptera scitella) 17,5 ml / 100 lt su
14 gün

Elma içkurdu (Cydia pomonella) 12,5 ml / 100 lt su (yumurta)

Ayva Elma içkurdu (Cydia pomonella) 12,5 ml / 100 lt su (yumurta) 14 gün

Şeftali
Kayısı

Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) 20 ml / 100 lt su

20 ml / 100 lt su

14 gün
Doğu meyvegüvesi (Cydia molesta) 17,5 ml / 100 lt su

Erik Şeftali güvesi (Anarsia lineatella) 20 ml / 100 lt su 14 gün

Patates
Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 6 ml / da (larva) 14 gün

Patates güvesi (Phthorimaea operculella) 14 gün

Mısır

Mısır koçankurdu (Sesamia spp.) 15 ml / da

15 ml / da

(15 gün ara ile 2-3 uygulama) 14 günMısır kurdu  (Ostrinia nubilalis)

Bozkurt (Agrotis ipsilon, Agrotis segetum)

Mısır
(Damla sulama ile)

Mısır koçankurdu (Sesamia spp.)
Mısır kurdu  (Ostrinia nubilalis)

35 ml / da 
(15 gün ara ile 2 uygulama) 21 gün

21 gün

Bağ Salkım güvesi (Lobesia botrana)

Ceviz Elma içkurdu (Cydia pomonella)

15 ml / 100 lt (yumurta)
3 gün (sofralık)

28 gün (şaraplık)
7 gün (asma yaprağı)

,Uygulama zamanı: Patates Böceği: En iyi etki için ilaçlama zararlının yumurtalarının açıldığı veya bitkide ilk zararların
görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

Patates Güvesi: Bitki çıkışından sonra ergin çıkışı zamanını belirlemek için asılan eşeysel çekici
tuzakta ilk ergin yakalandığında birinci ilaçlama, bir ay sonra ikinci ilaçlama ve hasattan 15 gün
önce farklı etki mekanizmasına sahip bir ilaçla üçüncü ilaçlama yapılmalıdır.

Patateste sezon içinde aynı yerde 2’den fazla Coragen  20 SC uygulaması yapmayınız. 



İnsektisitİnsektisit

 

 
 

İnsektisitİnsektisit

Vantex® 60 CS
İnsektisit

 

® Vantex  60 CS, FMC tarafından geliştirilmiş kapsül formülasyon teknolojisi ile üretilen, geniş etki spektrumlu ve
                           grubundaki diğer aktiflere göre daha uzun süreli koruma sağlayan bir insektisittir.

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

FMC tarafından yüksek
teknoloji ile üretilmiş

kapsül partikülleri

Farklı boyutta ki kapsül çapları 
performansa katkı sağlıyor

Yağ fazı Akışkan faz

Polymer
duvarı

Yağ bazlı
solvent

GCH = Gamma-cyhalothrin

GELİŞTİRİLMİŞ
KAPSÜL

TEKNOLOJİSİ

 

® Vantex  60 CS’nin Önemli Özellikleri ® Vantex  60 CS’nin Diğer Avantajları

Vantex® 60 CS: Daha az ile daha fazlası

En Etkili 
Pyretroid

Gelişmiş Kapsül 
Teknolojisi

En Etkili Pyretroid En Yenilikçi Teknoloji Daha az aktif madde ile zararlı kontrolü

Azaltılmış organik solvent içeriği 
Daha iyi toksikolojik profil ve operatör güvenliği 
Arazi koşullarında daha iyi performans

Kolay ve güvenli kullanım: Daha az karıştırma ve
hazırlama süreci 
Daha az paketleme, daha az atık

Geniş etki spektrumu

Ani etki ve uzun süreli koruma

Yağmurdan yıkanmaya karşı dayanıklılık

Güneş ışığı altında daha stabil

Sıcaklıktan bağımsız performans

Vantex® 60 CS: Daha saf, daha kuvvetli



KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

60 ml/da Larva

10 ml/100 L su 

15 ml/100 L su

Pamuk

Zeytin

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)
Pamukta bitki tahtakuruları (Creontiades pallidus lygus 
gemellatus lygusitalicus, lygus pratensis) 

Zeytin güvesi (Prays olea) (larva) 

Zeytin sineği (Bactrocera olea)

21 gün

7 gün

Mısır

Elma

Ayva

Armut

Buğday

Bağ*

Fındık

Patates

Domates

Patlıcan (tarla)

*Tüketim amaçlı 
bağ yaprağı 
hasadı yapılacak 
bağ alanlarında 
kullanılmaz.



 

 
 

Fungisit

Brave®
Fungisit

 

•  Güçlü koruyucu etki ve uzun süreli koruma sağlar.
•  Hastalığın her evresinde etkilidir.
•  Hastalık sporlarını etkisiz hale getirerek, sporların diğer 

 bitkilere bulaşmasını engeller.
•  Hastalık sporlarının hareketlerini engeller ve sporların

 bitkiden toprağa geçişine engel olur. Böylece bitkiyi ve
 yumruyu koruma altına alır. 

•  Yağmurdan yıkanmaya karşı son derece dirençlidir.

Brave®, patates mildiyösü ile mücadelede kullanılan koruyucu etkiye sahip bir fungisittir. Fungusun enerji dağıtımını
bozarak spor çimlenmesi, mantar hiflerinin girişi, spor oluşumunu ve gelişimini engeller. 

Aktif maddesi:    500 g/l Fluazinam
Formülasyonu:    Süspansiyon Konsantre (SC)

Özellikleri:

Yumruda Mildiyö Zararı
(Phytophthora infestans)

Patateste Mildiyö Zararı
(Phytophthora infestans)

Brave® koruyucu bir fungisit olduğundan uygulamalara erken
dönemde başlanmalıdır. Bitkinin büyüme aşamasına bakılmaksızın
ilk hastalık uyarısında ya da yerel hava şartları hastalığa uygun olduğu
zaman Brave® uygulanır. Yeşil aksam büyümesinin tamamlandığı
dönemde yapılan uygulamalar, patates yumrusunun korunması sağlar.
Hava şartları hastalığın gelişimi için uygun değilse ilk uygulama bitki
sıra arasını kapatmadan önce yapılmalıdır. İklim koşullarına ve fenolojiye
göre 7-10 gün ara ile ilaçlamaya devam edilmelidir.

Uygulama
Zamanı:



 
 

Prozee® 40 WG Brave® Brave®Fiado®

Prozee® 40 WG Brave® Brave®Fiado®



 

 
 

Fungisit

Fiado®
Fungisit

• Güçlü, koruyucu ve tedavi edici etki gösterir.
• Uzun süreli etkili koruma sağlar.
• Hastalığın her evresinde etkilidir.
• Hastalık sporlarını etkisiz hale getirerek diğer

bitkilere bulaşmaları engeller.
• Hastalık sporlarının hareketlerini engeller ve sporların

bitkiden toprağa geçişine engel olur. Böylece bitkiyi ve
yumruyu koruma altına alır     .

 

• Yağmurdan yıkanmaya karşı son derece dirençlidir.

Fiado®, patates mildiyösü ile mücadelede kullanılan koruyucu ve tedavi edici etkiye sahip kontak, sistemik ve translaminar
bir fungisittir.

 

Yumruda Mildiyö Zararı
(Phytophthora infestans)

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

Özellikleri:

Patateste Mildiyö Zararı
(Phytophthora infestans)

Patates Mildiyösü: Fiado® koruyucu ve translaminar bir fungisit
olduğundan uygulamalara erken dönemde başlanmalıdır. Bitkinin
büyüme aşamasına bakılmaksızın ilk hastalık uyarısında ya da yerel
hava şartları hastalığa uygun olduğu zaman Fiado® uygulanır. Hava
şartları hastalığın gelişimi için uygun değilse ilk uygulama bitki
sıra arasını kapatmadan önce yapılmalıdır. İklim koşullarına ve
fenolojiye göre 7-10 gün ara ile ilaçlamaya devam edilmelidir.        

Uygulama
Zamanı:



 

 
 
 

Fungisit

Fiado® 
Fungisit

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki Adı Zararlı Organizma 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

Domates (Sera) Toprak Kökenli Fungal Patojenler
(Fusarium Spp.,Phytophtora Spp.) 200 ml/da 3 gün

Domates (Sera) Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) 75 ml/100 L su 3 gün

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

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

Prozee® 40 WG Brave® Brave®Fiado®

Prozee® 40 WG Brave® Brave®Fiado®



 

 
 
 

Fungisit

Prozee® 40 WG
Fungisit

Prozee® 40 WG, %40 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit içeriğine sahip, geniş spektrumlu, kontak 
etkili koruyucu bir fungisittir.

Aktif maddesi: %40 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit 
WG (Suda Dağılabilen Granül)Formülasyonu:

Özellikleri:
Kültür bitkisine seçiciliği çok iyidir. 

İstenmeyen leke bırakmaz.

Düşük dozlarda bile yüksek etki gösterir.

Su ile kolay karışır.

Bakır iyonlarının anında serbest kalması
sayesinde,hastalık etmenine hızlı etki eder. 

Özel formülasyonu sayesinde yaprak yüzeyinde
kalıcı ve iyi bir kaplama sağlar.  

Geniş etki spektrumu vardır.
Birçok üründe bir çok hastalığa karşı etkilidir.  

Yağmurla yıkanması çok düşüktür.

Bitki Adı     Son Uygulama
ile Hasat Arası Süre Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.
**Patateste dekara kullanılması gereken su miktarı 50 litredir.

Turunçgiller

Bağ*

Patates

Kayısı

300 g/100 L Su

300 g/100 L Su

150 g/100 L Su

150 g/100 L Su

250 g/100 L Su

250 g/100 L Su 125 g/da**

1.İlaçlama

2.İlaçlama

3.İlaçlama

100 L Su Dekara

Kahverengi Leke Hastalığı 
(Alternaria alternata f.sp.citri)

Mildiyo
(Plasmopora viticola)

Erken Yaprak Yanıklığı
(Alternaria solani)

Sert çekirdekli meyvelerde Yaprak
delen (çil) 
(Wilsonomyces carpophylus)

14 gün

14 gün

14 gün

14 gün



Prozee® 40 WG Brave® Brave®Fiado®



Çevresel kaynaklı stres koşullarına karşı bitki direncini artırır.

FOLY-PLUS

FOLY-PLUS
Kök, stolon gelişimini ve stres koşullarına karşı dayanıklılığı arttırır.


