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TransformTM 500 WG, üstün özellikleri ve son teknoloji ürünü olan Isoclast aktif maddesinin gücü sayesinde pamuk üreticisinin 
yüksek verime ve kaliteye ulaşmasında en büyük destekçisidir. Özellikle pamukta yaprak bitine karşı etkili olan TransformTM 500 WG, 
pamukta görülen diğer emici zararlılara karşı da etkili, direnç yönetiminde başarılı bir çözümdür. 

Zararlıyı Devirmek İçin 
İlk Hamlede Transform’u Seçin
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TransformTM 500 WG, translaminar ve sistemik etkiye sahip bir çözümdür.

En başarılı sonucun alınabilmesi için zararlıyla 
mücadeleye ilk olarak TransformTM 500 WG 
ile başlanmalıdır.

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

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

TransformTM 500 WG’den en iyi sonucun alınabilmesi için hem 
pamuğun erken döneminde uygulama yapılmasına hem de 
zararlının ilk görüldüğü zaman mücadelenin başlatılmasına dikkat 
edilmelidir. Ayrıca mücadeleye ilk olarak TransformTM 500 WG ile 

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR

BİTKİ ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU
SON UYGULAMA

İLE HASAT
ARASI SÜRE

    PAMUK

15 gr/da
(larva-pupa)

14 gün

7.5 gr/da
(nimf-ergin)

15 gr/da
(nimf-ergin)

15 gr/da
(nimf-ergin)

    ANTEPFISTIĞI 15 gr/100 L su
(nimf-ergin) 14 gün

(Bemisia tabaci)

başlanmasına ve zararlı popülasyonunun artması beklenmeden 
uygulama yapılmasına da özen gösterilmelidir. Ürün etiketinde 
belirtilen uygulama dozuna uyulmalıdır.

(Lygus spp.: 
Exolygus gemallatus,
Creontiades pallidus
Exolygus pratensis)

(Agonoscena 
pistaciae)

Pamuk 
yaprakpireleri

Tütün beyazsineği

Pamuk yaprakbiti

(Empoasca spp.: 
Empoasca decipiens,
Asymmetrasca 
decedens)

Pamuk bitki  
tahtakuruları

(Aphis gossypii)

Antepfıstığı psillidi


