Trips Mücadelesinde
Yeni Çözüm Ortağınız

Benevia® 100 OD
İnsektisit

Benevia® 100 OD
İnsektisit

Aktif maddesi: 100 g/L Cyantraniliprole
Formülasyonu: Yağda Dağılabilen (OD)
Benevia® 100 OD Cyazypyr® adlı molekülü içeren ve yeşil akşam uygulamaları için geliştirilmiş formülasyon özeliklerine sahip bir insektisittir. Cyantraniliprole,
anthranilic diamide grubundan ikinci aktif madde olup hem emici ve hem de ısırıcı-çiğneyici zararlılara karşı koruma sağlayan ilk bitki koruma ürünüdür.

Güçlü bir başlangıç için erken
dönemden itibaren Trips zararlısına
karşı etkili koruma

Güçlü gelişen bitkiler sonucunda
daha fazla verim ve azalan ürün
kayıpları

Yüksek kaliteli ve daha
standart ürünler

Daha erken hasat imkanı

Önerilen Kullanım
Şekli:

İnsektisit

Tripslerin beslenmesini hızlıca durduran benzersiz yeni bir
etki mekanizması

Problem olan birçok emici (Beyazsinek, Trips ve
Yaprak bitleri) ve ısırıcı çiğneyici
(Kurt türleri) zararlıya karşı yüksek etki

Faydalılara güvenli ve Entegre Zararlı Yönetimi
programlarına başlangıç için doğru seçim

Karışımlara uyumlu, çevreye duyarlı ve güvenilir kullanım

Benevia® 100 OD, bitkinin erken gelişim döneminde zararlı popülasyonu görülmeye başlandığı andan itibaren erken
kullanımla birlikte popülasyonun çoğalmasını engelleyeceği gibi daha uzun süreli koruma sağlayacaktır.
Benevia® 100 OD’nın Tripse karşı performansını en üst seviyeye çıkarmak için mutlaka yanında bulunan yayıcı yapıştırıcısı
Codacide ile birlikte kullanınız. Bu sayede göstermiş olduğu benzersiz etkisiyle yüksek kaliteli ve daha verimli bir hasat
imkanı sağlayacaksınız.
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SOĞAN VE SARIMSAKTA UYGULAMA ZAMANI
Güçlü bitki gelişimi

Daha yüksek pazarlanabilir verim artışı fırsatı

Azalan biyolojik stress

Benevia® 100 OD

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR
Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanım Dozu

Tütün tripsi
(Thrips tabaci)

Son İlaçlama ile
Hasat Arasındaki Süre

Soğan

Tütün tripsi (Thrips tabaci)

100 ml / da + % 0,25 Codacide

1 gün

Sarımsak

Tütün tripsi (Thrips tabaci)

100 ml / da + % 0,25 Codacide

1 gün

Benevia® 100 OD, Soğan ve sarımsakta dekara uygulanacak su miktarı dekara 50-60 litre olmalıdır.

Bir sezonda, soğan ve sarımsak tarlasında 2’den fazla Benevia® 100 OD uygulaması yapmayınız.
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