Eşsiz Teknoloji
Hizmetinizde

Yeni bir keşif olan IsoclastTM aktif maddesi sayesinde Breaker® 240 SC, kontrol edilmesi zor olan yaprakbiti türleri dahil birçok emici
zararlıya karşı uzun süreli koruma sağlar.
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Eşsiz teknolojisi ile birçok yaprakbiti türlerinde başarılı sonuç veren sistemik ve translaminar etkiye sahip bir çözümdür.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI

ZARARLI ORGANİZMA ADI

UYGULAMA DOZU
VE DÖNEMİ

SON UYGULAMA
İLE HASAT
ARASI SÜRE

DOMATES (SERA)

Sera beyazsineği

(Trialeurodes vaporariorum)

30 ml/100 L su
(larva - pupa)

7 gün

BİBER (SERA)

Sera beyazsineği

(Trialeurodes vaporariorum)

30 ml/100 L su
(larva - pupa)

1 gün

HIYAR (SERA)

Sera beyazsineği

(Trialeurodes vaporariorum)

30 ml/100 L su
(larva - pupa)

1 gün

Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

3 gün

Marul yaprakbiti

(Nasanovia ribisnigri)

15 ml/da
(nimf - ergin)

PATLICAN ( TARLA)

Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

15 ml/da (nimf - ergin)

3 gün

ELMA
ARMUT

Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi)

10 ml/100 L su
(nimf - ergin)

San Jose kabuklubiti (Quadraspidiotus perniciosus)

20 ml/100 L su
(larva)

AYVA

Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi)

10 ml/100 L su
(nimf - ergin)

MARUL

ŞEFTALİ / NEKTARİN

Dut kabuklubiti

(Pseudaulacaspis pentagona)

Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

20 ml/100 L su
(larva)
10 ml/100 L su
(nimf - ergin)

14 gün

14 gün

14 gün

KİRAZ

Kiraz siyah yaprakbiti (Myzus cerasi)

10 ml/100 L su
(nimf - ergin)

14 gün

TURUNÇGİL*

Turunçgil unlubiti
Turunçgil kırmızı
kabuklubiti

(Planococcus citri)

20 ml/100 L su
(nimf - ergin)

7 gün

BAĞ**

Turunçgil unlubiti

(Planococcus citri)

20 ml/100 L su
(nimf - ergin)

10 gün

(Aonidiella aurantii)

*Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.
**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak olan bağ
alanlarında kullanılmaz.

BREAKER® 240 SC
Uzun süreli koruma ve üstün performans sunar.
Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.
Sistemik etki mekanizmasına sahiptir. İlacın doğrudan temas
etmediği zararlılar da beslenme yoluyla kontrol edilir.
Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ
alanlarında kullanılmaz.

Sokucu-emici zararlılara karşı yapılan
uygulamalarda bitkinin tüm yeşil aksamını
kaplayacak şekilde uygulama yapılmasına
dikkat edilmelidir.

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ
En iyi sonucu alabilmek için tavsiye dozuna uyulması ve ürün
etiketinde belirtilen bitkiye ve hedef zararlıya uygun uygulama
zamanına ve yöntemine dikkat edilmesi gerekir. IsoclastTM
aktif maddesinin özellikleri nedeniyle, tavsiye edildiği kültür
bitkilerinde, belirlenmiş ekonomik zarar eşikleri dikkate alınarak,
mümkün olan en erken zamanda uygulanması önerilir. Su
ile rahatlıkla karıştığı için her türlü ilaçlama aleti ile kullanıma
uygundur.
Bitki koruma ürünlerini güvenli ve kurallara uygun şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce
etiketi ve ürün broşürünü dikkatlice okuyarak yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin
dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.
Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’nin 114 numaralı
telefonunu arayınız.
Herhangi bir kaza veya acil durumda aşağıdaki Acil Durum Telefon Numarasını arayarak da
yardım alabilirsiniz.
Acil durum telefon numarası: +90 538 973 22 00
Breaker® 240 SC ve diğer bitki koruma ürünlerimizle ilgili olarak teknik bilgi almak için
+90 322 355 68 00 nolu telefondan bizi arayabilirsiniz.
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