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Elma, armut ve ayva içkurdu mücadelesinde mükemmel sonuç veren UpholdTM 360 SC hızlı, etkili ve uzun süreli bir koruma sağlar.

Zararlı Kalmayacak
Verı̇mı̇nı̇z Artacak
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İçerdiği iki güçlü aktif madde sayesinde zararlı kontrolünde hızlı etki eden ve kalıcı koruma sunan güçlü bir çözümdür.

Uygulamada bitkinin tüm yüzeyinin 
kaplanmasına dikkat edilmelidir.

UPHOLDTM 360 SC

Hedef zararlının sinir sistemini etkiler ve beslenmesini durdurur. 

Zararlının gömlek değişimini de hızlandırarak hedef zararlıyla 
mücadelede başarı sunar. 

Etkisini hızlı gösterir ve kalıcı koruma sağlar.

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

Elma, armut ve ayva içkurdu mücadelesinde yapılacak 
uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yapılır. Özellikle 
elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı 
süresince ağaçlara UpholdTM 360 SC uygulanmış olması ve 
yumurtadan çıkan larvaların meyve içine girmeden etkilenmesidir. 
Uygulamada ilk larva çıkışlarının belirlenmesine dikkat edilmelidir.

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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KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR

BİTKİ ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU
SON UYGULAMA

İLE HASAT
ARASI SÜRE

DOMATES (TARLA) 40 ml/da (larva) 1 gün

BİBER (TARLA) 40 ml/da (larva) 1 gün

HIYAR (TARLA) 40 ml/da (larva) 1 gün

BAĞ 30 ml/100 L su
(larva, yumurta) 7 gün

ELMA 25 ml/100 L su
(larva, yumurta) 7 gün

ARMUT 25 ml/100 L su (larva) 7 gün

AYVA 25 ml/100 L su (larva) 7 gün

PAMUK 55 ml/da (larva) 14 gün

MISIR
55 ml/da (larva)

7 gün
55 ml/da (larva)

Yeşilkurt

Yeşilkurt

Yeşilkurt

Salkım güvesi

Elma içkurdu

Elma içkurdu

Elma içkurdu

Yeşilkurt

Mısır Koçankurdu
Mısır Kurdu

(Helicoverpa armigera)

(Helicoverpa armigera)

(Helicoverpa armigera)

(Lobesia botrana)

(Cydia pomonella)

(Cydia pomonella)

(Cydia pomonella)

(Helicoverpa armigera)

(Sesamia nonagrioides)

(Ostrinia nubilalis)


