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Breaker® Teknolojisi Eşsiz 
Beyaz Sinek Çaresiz 

TM

Breaker® 240 SC, içeriğindeki eşsiz IsoclastTM aktif maddesinin gücü ile şimdi de domates ve biberde Sera Beyazsineği  
mücadelesinde başarılı sonuç sunuyor. Dayanıklılık yönetimine ek olarak sistemik ve translaminar etki özellikleriyle de Breaker® 240 SC 
üreticilerin öncelikli tercihi olmaya geliyor. Doğru kullanım zamanı ve yöntemi uygulandığında üreticiye galibiyet getiriyor. 
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Sistemik ve translaminar bir etkiye sahiptir. Grup 4C olarak sınıflandırılan yeni etki mekanizması sayesinde de Breaker® 240 SC 
dayanıklılık yönetimi için ideal bir çözümdür. 

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

En iyi sonucun alınabilmesi için beyazsinek ile bulaşık olduğu 
saptanan alana köşegenler yönünde girilir ve her beş adımda 
alt, orta ve üst yapraklardan birer olmak üzere toplam 50 yaprak 
toplanır. Yaprak başına 5 larva + pupa olduğu görüldüğünde 
mücadeleye başlanmalıdır.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR

BİTKİ ZARARLI ORGANİZMA ADI
UYGULAMA

DOZU

SON UYGULMA
İLE HASAT

ARASI SÜRE

DOMATES (SERA) 30 ml/100 L su 
(larva - pupa) 7 gün

BİBER (SERA) 30 ml/100 L su 
(larva - pupa) 1 gün

MARUL 15 ml/da  
(nimf - ergin) 3 gün

PATLICAN ( TARLA) 15 ml/da (nimf - ergin) 3 gün

ELMA  
ARMUT

10 ml/100 L su  
(nimf - ergin) 

20 ml/100 L su
(larva)

14 gün

AYVA 10 ml/100 L su
(nimf - ergin) 14 gün

ŞEFTALİ / NEKTARİN
20 ml/100 L su

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

14 gün

KİRAZ 10 ml/100 L su
(nimf - ergin) 14 gün

TURUNÇGİL 20 ml/100 L su
(nimf - ergin) 7 gün

BAĞ* 20 ml/100 L su
(nimf - ergin) 10 gün
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*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak olan bağ alanlarında kullanılmaz.

Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün 
bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında 
kullanılması 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 numarasından bizi arayabilirsiniz.

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