Zararlı Mücadelesinin
Emniyetli Yolu

Aktif maddesi spinosad bir fermantasyon ürünü olan Spintor® 240 SC, çiçek tripsi, salkım güvesi ve domates güvesi gibi zararlılara
karşı etkili bir çözümdür. Geniş spektrumlu bir bitki koruma ürünü olarak Spintor® 240 SC, mide ve temas yolu ile hedef zararlının sinir
sistemine etki eder ve beslenmesini hemen durdurur.
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Spintor® 240 SC, toprak kökenli aktinomiset bakteri Saccharopolyspora spinosa’dan doğal yollarla elde edilen ve kısa sürede hedef
zararlıyı etkileyen bir çözümdür.
KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR
BİTKİ

UYGULAMA

ZARARLI ORGANİZMA ADI

BAĞ*

Salkım güvesi

Lobesia botrana

DOMATES
(SERA)

Domates güvesi

BİBER (SERA)

DOZU

SON UYGULAMA
İLE HASAT ARASI
SÜRE

20 ml/100 L su (larva)

7 gün

Tuta absoluta

50 ml/100 L su (larva)

3 gün

Çiçek tripsi

Frankliniella occidentalis

40 ml/da (larva, ergin)

3 gün

HIYAR (SERA)

Çiçek tripsi

Frankliniella occidentalis

40 ml/da (larva, ergin)

3 gün

ÇİLEK

Çiçek tripsleri

Frankliniella occidentalis
Frankliniella intonsa

40 ml/da (larva, ergin)

3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmamalıdır.
DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

Spintor® 240 SC’den en iyi sonucun elde edilmesi için etikette
belirtilen uygulama dozuna mutlaka uyulmalıdır.

Bağda salkım güvesine karşı yapılacak mücadelede uygulama
zamanı tahmin uyarı sistemine göre belirlenir.
Biber ve hıyarda çiçek tripsine karşı mücadelede en doğru zaman
yaprak başına düşen trips sayısına göre belirlenir. Küçük yapraklı
bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde ise 20 trips görüldüğünde
mücadeleye başlanır. Domates güvesine karşı ise 100 bitkiden 3’ü
zararlının herhangi bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise mücadeleye
başlanmalıdır.

Domates güvesi

Çiçek tripsi

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.

Mide ve temas yolu ile etki eden bir çözüm olduğu
için uygulama sırasında bitkinin tüm yüzeyinin
kaplanmasına mutlaka dikkat edilmelidir

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
Spintor® 240 SC ve diğer bitki koruma ürünlerimizle ilgili olarak teknik bilgi almak için
+90 322 355 68 00 nolu telefondan bizi arayabilirsiniz.
Bu ürün Corteva Turkey Tarım A.Ş. adına ruhsatlıdır.
Taşçı Mahallesi Karataş Bulvarı No: 910 Yüreğir/Adana
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