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Trips ve domates güvesine karşı hızlı etki eden; mide ve temas yolu ile zararlının sinir sistemini etkileyerek mükemmel sonuç sağlayan 
bir çözümdür. Son uygulama ile hasat arasındaki sürenin sadece üç gün olması üreticilere uygulamada kolaylık ve avantaj sağlar.

Hızlı Etki 
Uzun Süreli Koruma

Mükemmel Sonuç 
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Trips ve domates güvesine karşı uzun süreli koruma ile mükemmel sonuç sunan bir çözümdür. 

Uygulama yapılırken bitkinin tüm yüzeyinin 
kaplanmasına ve ekonomik zarar eşikleri dikkate 
alınarak mümkün olan en erken zamanda uygulama 
yapılmasına mutlaka özen gösterilmelidir.

RADIANTTM 120 SC

Spinetoram aktif maddesi bir fermantasyon ürünüdür. 

Mide ve temas yolu ile zararlının sinir sistemine etki eder ve 
beslenmesini hemen durdudur.

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

Başarılı bir sonuç alınabilmesi için önerilen uygulama yöntemine, 
ürün etiketinde belirtilen doza ve hedef zararlıya uygun uygulama 
zamanına mutlaka dikkat edilmelidir. 

Domates ve patates güvesinde bitki çıkışından hemen sonra 
kurulan feromon tuzaklarının haftalık kontrol edilmesi ve 
uygulamalar arasında önerilen süreye dikkat edilmelidir.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR

BİTKİ ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU
SON UYGULAMA

İLE HASAT
ARASI SÜRE

DOMATES (SERA) 50 ml/100 L su (larva) 3 gün

BİBER (SERA) 50 ml/100 L su
(larva, ergin) 3 gün

HIYAR (SERA) 50 ml/da (larva, ergin) 3 gün

ÇİLEK (SERA) 50 ml/da (larva, ergin) 3 gün

PATATES 50 ml/da  (larva, ergin)
50 ml/da  (ergin) 3 gün

TM

Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün 
bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında 
kullanılması yasaktır.
UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel:114
Herhangi bir zehirlenme, kaza veya acil durumda aşağıdaki Dow AgroSciences acil telefon 
numarasını arayarak da yardım alabilirsiniz.

Dow AgroSciences Acil: +90 533 336 40 89

Bu ürün Dow AgroSciences A.Ş. adına ruhsatlıdır. Dow AgroSciences ve DuPont bitki koruma 
bölümleri Türkiye’de Corteva Agriscience çatısı altında birleşme sürecindedir.

Dow AgroSciences A.Ş. İçerenköy Mahallesi Umut Sokak No:10/12 AND Kat:3
Ataşehir/İstanbul
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Çiçek thripsleri

Patates böceği
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(Tuta absoluta)

(Frankliniella  occidentalis)

(Frankliniella  occidentalis)

(Frankliniella occidentalis)
(Frankliniella intonsa) 
(Leptinotarsa decemlineata)
(Phthorimaea operculella)


