Güvenli
Etkili
Akarisit
İnsektisit
Akarlar ve böcekler üzerinde etkili iki aktif
maddenin (Bifenazate ve Abamectin) karışımı
olan bu ürün, ani ve kalıcı etkiye sahiptir.
Bifenazate hem sinir sitemini etkiler hem de
GABA reseptörlerine tutunarak kırmızı
örümceklerin paralize olmasını sağlar.
Abamectin ise mide zehiri ve kontakt etkili bir
insektisit ve akarisittir. Bitki bünyesinde
sistemik aktivitesi sınırlı olmakla birlikte, iyi
bir translaminar etkiye sahiptir. Böylece
yaprakta bir noktadan diğerine kolaylıkla
taşınmakta ve yaprak içinde hareket ederek
zararlıları kontrol etmektedir. Abamectin,
toprak mikro organizması Streptomyces
avermitilis'in fermantasyonundan izole edilmiş
doğal yollarla elde edilen bir akarisit ve
insektisittir. Bu şekilde iki etkili maddenin
kombinasyonu ilacın hem kırmızı örümceklere
hem de böceklere etkili olmasını sağlar. İki
aktif maddenin benzersiz kombinasyonu,
sebze, meyve, süs bitkileri, çilek, pamuk ve
narenciyede etkin bir akarisit ve insektisit
özelliği sağlar. Bu şekilde uzun süreli ve
yüksek etki meydana gelir. Özellikle sebzelerde
son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi
gereken süre sadece 1 gün olup hasat
sonrasında kalıntıya neden olmaz.

Pheniksus®'un Özellikleri ve Faydaları
• Farklı etki mekanizmasına sahip iki farklı aktif maddenin
birbirini tamamlayıcı etkisi nedeni ile Kırımızı Örümcek
kontrolünde üstün başarı sağlar.
• Tüm akarların gelişim evrelerinde (yumurta, larva, nimf,
ergin) mükemmel etki gösterir.
• Yaprak galeri sineğinin ergin öncesi evrelerinde mükemmel
etki gösterir.
• Pek çok değişik üründe kullanılabilen geniş etki spektrumlu
bir insektisit ve akarisittir.
• Yeni etki şeklinden dolayı direnç kazanmış kırmızı
örümceklere karşı etkilidir.
• Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre 1 gündür.
• Bombus arıları ve faydalılar için güvenli olup IPM'e
uyumludur.
• Esnek uygulama zamanı sağlar.
• Uzun etki süresinin yanında hızlandırılmış ani etki sağlar.
• Uzun süreli kontrol 28 gün.
• AB ve Rusya'ya ihraç edilecek ürünlerde güvenle kullanım
imkanı.

PHENIKSUS

®

Teknik ve Satış Talepleri

Şaşırtma

1 ila 8
Yaprak

Çiçeklenme ve
Tozlaşma

Meyve
Oluşumu

PHENIKSUS

Prochemica Ltd. ürünleri hakkında, yerel
tedarikçi detayları da dahil olmak üzere
herhangi bir sorununuz olursa, lütfen bizimle
iletişime geçin. Broşür ve raporlara tam
erişim sağlayabilirsiniz. Son güncellemeleri
ileti adresinizi kaydetmeniz durumunda
alabilirsiniz.

Hasat

Sosyal Medya

®

* Lütfen önerilen zamanlarda uygulayın.

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Domates

Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae)

Salatalık

Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae)

Biber

Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae)

Patlıcan

Yaprak galerisineği (Liriomyza trifolii), Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae)

Çilek

Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae)

Karpuz

Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae)

Maydanoz

Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae)

Kabak

Yaprak galerisineği (Liriomyza trifolii)

Fasulye

Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae)

Uygulama Dozu

50 ml/Da
/100 Litre su

+90 216 640 5 511
+90 216 640 5 512
info@prochemica.com
Mimarsinan Mh. Mimarsinan Cd.
No:8/1 D:6 Çekmeköy, İstanbul,
Türkiye.
PO: 34782
© 2020 Prochemica Ltd. tüm hakları saklıdır.
Prochemica Ltd. logosu ve tüm ticari markaları, hizmet
markaları, logoları, işletme adları ve ticari adları,
Prochemica Ltd. ve / veya bağlı kuruluşlarının veya
lisans sahiplerinin Türkiye ve / veya diğer ülkelerdeki
3. taraf şirket tedarikçilerinin markasıdır.

Turunçgilde
Pasböcüsüne
Kesin Çözüm
Akarlar ve böcekler üzerinde etkili iki aktif
maddenin (Bifenazate ve Abamectin)
karışımı olan bu ürün, ani ve kalıcı etkiye
sahiptir. Bifenazate hem sinir sitemini etkiler
hem de GABA reseptörlerine tutunarak
kırmızı örümceklerin paralize olmasını
sağlar. Abamectin ise mide zehiri ve kontakt
etkili bir insektisit ve akarisittir. Bitki
bünyesinde sistemik aktivitesi sınırlı olmakla
birlikte, iyi bir translaminar etkiye sahiptir.
Böylece yaprakta bir noktadan diğerine
kolaylıkla taşınmakta ve yaprak içinde
hareket ederek zararlıları kontrol etmektedir.
Abamectin, toprak mikro organizması
Streptomyces avermitilis'in
fermantasyonundan izole edilmiş doğal
yollarla elde edilen bir akarisit ve
insektisittir. Bu şekilde iki etkili maddenin
kombinasyonu ilacın hem kırmızı
örümceklere hem de böceklere etkili
olmasını sağlar. İki aktif maddenin benzersiz
kombinasyonu narenciyede etkin bir akarisit
ve insektisit özelliği sağlar. Bu şekilde uzun
süreli ve yüksek etki meydana gelir.
Turunçgillerde son ilaçlama ile hasat
arasında geçmesi gereken süre sadece 1 gün
olup hasat sonrasında kalıntıya neden olmaz.

Pheniksus®'un Özellikleri ve Faydaları
• Farklı etki mekanizmasına sahip iki farklı aktif maddenin
birbirini tamamlayıcı etkisi nedeni ile turunçgillerde Pas
Böcüsü ve Akarlara üstün başarı sağlar.
• Tüm akarların gelişim evrelerinde (yumurta, larva, nimf,
ergin) mükemmel etki gösterir.
• Yaprak galerigüvesinin ergin öncesi dönemlerinde
mükemmel etki gösterir.
• Pek çok değişik üründe kullanılabilen geniş etki spektrumlu
bir insektisit ve akarisittir.
• Yeni etki şeklinden dolayı direnç kazanmış akarlara karşı
etkilidir.
• Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre 1 gündür.
• IPM'e uyumludur.
• Esnek uygulama zamanı sağlar.
• Uzun etki süresinin yanında hızlandırılmış ani etki sağlar.
• Uzun süreli kontrol 28 gün.
• AB ve Rusya'ya ihraç edilecek ürünlerde güvenle kullanım
imkanı.

PHENIKSUS

®

Teknik ve Satış Talepleri
Prochemica Ltd. ürünleri hakkında, yerel
tedarikçi detayları da dahil olmak üzere
herhangi bir sorununuz olursa, lütfen bizimle
iletişime geçin. Broşür ve raporlara tam
erişim sağlayabilirsiniz. Son güncellemeleri
ileti adresinizi kaydetmeniz durumunda
alabilirsiniz.

Tomurcuk
Kırma

Çiçeklenme
Başlangıcı

Tam
Çiçeklenme

Renk
Geçişi

PHENIKSUS

Hasat

®

* Lütfen önerilen zamanlarda uygulayın.

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı
Turungil pasböcüsü (Phyllocoptruta oleivora),

Turunçgiller

Turunçgil yaprakgüvesi (Phyllocnistis citrella),
Turunçgil kırmızıörümceği (Panonychus citri)

Sosyal Medya

Uygulama Dozu
50 ml/
100 Litre su

+90 216 640 5 511
+90 216 640 5 512
info@prochemica.com
Mimarsinan Mh. Mimarsinan Cd.
No:8/1 D:6 Çekmeköy, İstanbul,
Türkiye.
PO: 34782
© 2020 Prochemica Ltd. tüm hakları saklıdır.
Prochemica Ltd. logosu ve tüm ticari markaları, hizmet
markaları, logoları, işletme adları ve ticari adları,
Prochemica Ltd. ve / veya bağlı kuruluşlarının veya
lisans sahiplerinin Türkiye ve / veya diğer ülkelerdeki
3. taraf şirket tedarikçilerinin markasıdır.

Mevyelerde
Kırmızı
Örümcek
Sorununa Son
Akarlar ve böcekler üzerinde etkili iki aktif
maddenin (Bifenazate ve Abamectin) karışımı
olan bu ürün, ani ve kalıcı etkiye sahiptir.
Bifenazate hem sinir sitemini etkiler hem de
GABA reseptörlerine tutunarak kırmızı
örümceklerin paralize olmasını sağlar.
Abamectin ise mide zehiri ve kontakt etkili bir
insektisit ve akarisittir. Bitki bünyesinde
sistemik aktivitesi sınırlı olmakla birlikte, iyi bir
translaminar etkiye sahiptir. Böylece yaprakta
bir noktadan diğerine kolaylıkla taşınmakta ve
yaprak içinde hareket ederek zararlıları kontrol
etmektedir. Abamectin, toprak mikro
organizması Streptomyces avermitilis'in
fermantasyonundan izole edilmiş doğal yollarla
elde edilen bir akarisit ve insektisittir. Bu
şekilde iki etkili maddenin kombinasyonu ilacın
hem kırmızı örümceklere hem de böceklere
etkili olmasını sağlar. İki aktif maddenin
benzersiz kombinasyonu, sebze, meyve, süs
bitkileri, çilek, pamuk ve narenciyede etkin bir
akarisit ve insektisit özelliği sağlar. Bu şekilde
uzun süreli ve yüksek etki meydana gelir.
Meyvelerde son ilaçlama ile hasat arasında
geçmesi gereken süre sadece 1 gün olup hasat
sonrasında kalıntıya neden olmaz.

Pheniksus®'un Özellikleri ve Faydaları
• Farklı etki mekanizmasına sahip iki farklı aktif maddenin
birbirini tamamlayıcı etkisi nedeni ile meyvelerde Akar ve
Pisillid kontrolünde üstün başarı sağlar.
• Yeni teknoloji ve yeni etki mekanizması ile gelen mükemmel
zararlı kontrolü.
• Meyve ağaçlarında zararlı önemli kırmızı örümcek türlerine
karşı üstün etki sağlar.
• Tüm akarların gelişim evrelerinde (yumurta, larva, nimf,
ergin) mükemmel etki gösterir.
• Tüm meyvelerde kullanılabilen geniş etki spektrumlu bir
insektisit ve akarisittir.
• Yeni etki mekanizmasından dolayı direnç kazanmış kırmızı
örümceklere karşı etkilidir.
• Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre 1 gündür.
• IPM'e uyumludur.
• Esnek uygulama zamanı sağlar.
• Uzun etki süresinin yanında hızlandırılmış ani etki sağlar.
• Uzun süreli kontrol 28 gün.
• AB ve Rusya'ya ihraç edilecek ürünlerde güvenle kullanım
imkanı

PHENIKSUS

®

Teknik ve Satış Talepleri
Prochemica Ltd. ürünleri hakkında, yerel
tedarikçi detayları da dahil olmak üzere
herhangi bir sorununuz olursa, lütfen bizimle
iletişime geçin. Broşür ve raporlara tam
erişim sağlayabilirsiniz. Son güncellemeleri
ileti adresinizi kaydetmeniz durumunda
alabilirsiniz.

Dormant

Sıkı Salkım

Çiçeklenme

Meyve Oluşumu

Hasat

Sosyal Medya

PHENIKSUS

®

* Lütfen önerilen zamanlarda uygulayın.

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Elma

Elma kırmızı örümceği (Panonychus ulmi)

İncir

Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)

50 - 75 ml/

Şeftali

Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)

100 Litre su

Armut

Armut pisillidi (Cacopsylla pyri)

+90 216 640 5 511
+90 216 640 5 512
info@prochemica.com
Mimarsinan Mh. Mimarsinan Cd.
No:8/1 D:6 Çekmeköy, İstanbul,
Türkiye.
PO: 34782
© 2020 Prochemica Ltd. tüm hakları saklıdır.
Prochemica Ltd. logosu ve tüm ticari markaları, hizmet
markaları, logoları, işletme adları ve ticari adları,
Prochemica Ltd. ve / veya bağlı kuruluşlarının veya
lisans sahiplerinin Türkiye ve / veya diğer ülkelerdeki
3. taraf şirket tedarikçilerinin markasıdır.

Güvenli
Etkili
Akarisit,
İnsektisit
Akarlar ve böcekler üzerinde etkili iki aktif
maddenin (Bifenazate ve Abamectin)
karışımı olan bu ürün, ani ve kalıcı etkiye
sahiptir. Bifenazate hem sinir sitemini etkiler
hem de GABA reseptörlerine tutunarak
kırmızı örümceklerin paralize olmasını
sağlar. Abamectin ise mide zehiri ve kontakt
etkili bir insektisit ve akarisittir. Bitki
bünyesinde sistemik aktivitesi sınırlı olmakla
birlikte, iyi bir translaminar etkiye sahiptir.
Böylece yaprakta bir noktadan diğerine
kolaylıkla taşınmakta ve yaprak içinde
hareket ederek zararlıları kontrol etmektedir.
Abamectin, toprak mikro organizması
Streptomyces avermitilis'in
fermantasyonundan izole edilmiş doğal
yollarla elde edilen bir akarisit ve
insektisittir. Bu şekilde iki etkili maddenin
kombinasyonu ilacın hem kırmızı
örümceklere hem de böceklere etkili
olmasını sağlar. İki aktif maddenin benzersiz
kombinasyonu, sebze, meyve, süs bitkileri,
çilek, pamuk ve narenciyede etkin bir akarisit
ve insektisit özelliği sağlar. Bu şekilde uzun
süreli ve yüksek etki meydana gelir.

Pheniksus®'un Özellikleri ve Faydaları
• Farklı etki mekanizmasına sahip iki farklı aktif maddenin
birbirini tamamlayıcı etkisi nedeni ile Kırmızı Örümceklere
karşı üstün başarı sağlar.
• Yeni teknoloji ve yeni etki mekanizması ile gelen mükemmel
zararlı kontrolü.
• Tüm akarların gelişim evrelerinde (yumurta, larva, nimf,
ergin) mükemmel etki gösterir.
• Yeni etki şeklinden dolayı direnç kazanmış kırmızı
örümceklere karşı etkilidir.
• Esnek uygulama zamanı sağlar.
• Uzun etki süresinin yanında hızlandırılmış ani etki sağlar.
• Uzun süreli kontrol 28 gün.

PHENIKSUS

®

Teknik ve Satış Talepleri
Prochemica Ltd. ürünleri hakkında, yerel
tedarikçi detayları da dahil olmak üzere
herhangi bir sorununuz olursa, lütfen bizimle
iletişime geçin. Broşür ve raporlara tam
erişim sağlayabilirsiniz. Son güncellemeleri
ileti adresinizi kaydetmeniz durumunda
alabilirsiniz.

Fide,
2 ila 8 Yaprak

Çiçek
Tomurcukları

Pamuk
Kozalar

PHENIKSUS

Meyve
Açık

Hasat

Sosyal Medya

®

* Lütfen önerilen zamanlarda uygulayın.

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Pamuk

Kırmızı Örümcek (Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae)

Uygulama Dozu
50 ml/Da

+90 216 640 5 511
+90 216 640 5 512
info@prochemica.com
Mimarsinan Mh. Mimarsinan Cd.
No:8/1 D:6 Çekmeköy, İstanbul,
Türkiye.
PO: 34782
© 2020 Prochemica Ltd. tüm hakları saklıdır.
Prochemica Ltd. logosu ve tüm ticari markaları, hizmet
markaları, logoları, işletme adları ve ticari adları,
Prochemica Ltd. ve / veya bağlı kuruluşlarının veya
lisans sahiplerinin Türkiye ve / veya diğer ülkelerdeki
3. taraf şirket tedarikçilerinin markasıdır.

Armut
Pisillidine
Son
Akarlar ve böcekler üzerinde etkili iki aktif
maddenin (Bifenazate ve Abamectin) karışımı
olan bu ürün, ani ve kalıcı etkiye sahiptir.
Bifenazate hem sinir sitemini etkiler hem de
GABA reseptörlerine tutunarak kırmızı
örümceklerin paralize olmasını sağlar.
Abamectin ise mide zehiri ve kontakt etkili bir
insektisit ve akarisittir. Bitki bünyesinde
sistemik aktivitesi sınırlı olmakla birlikte, iyi bir
translaminar etkiye sahiptir. Böylece yaprakta
bir noktadan diğerine kolaylıkla taşınmakta ve
yaprak içinde hareket ederek zararlıları kontrol
etmektedir. Abamectin, toprak mikro
organizması Streptomyces avermitilis'in
fermantasyonundan izole edilmiş doğal yollarla
elde edilen bir akarisit ve insektisittir. Bu
şekilde iki etkili maddenin kombinasyonu ilacın
hem kırmızı örümceklere hem de böceklere
etkili olmasını sağlar. İki aktif maddenin
benzersiz kombinasyonu, sebze, meyve, süs
bitkileri, çilek, pamuk ve narenciyede etkin bir
akarisit ve insektisit özelliği sağlar. Bu şekilde
uzun süreli ve yüksek etki meydana gelir.
Meyvelerde son ilaçlama ile hasat arasında
geçmesi gereken süre sadece 1 gün olup hasat
sonrasında kalıntıya neden olmaz.

Pheniksus®'un Özellikleri ve Faydaları
• Farklı etki mekanizmasına sahip iki farklı aktif maddenin
birbirini tamamlayıcı etkisi nedeni ile meyvelerde Akar ve
Pisillid kontrolünde üstün başarı sağlar.
• Yeni teknoloji ve yeni etki mekanizması ile gelen mükemmel
zararlı kontrolü.
• Meyve ağaçlarında zararlı önemli kırmızı örümcek türlerine
karşı üstün etki.
• Tüm akarların gelişim evrelerinde (yumurta, larva, nimf,
ergin) mükemmel etki gösterir.
• Tüm meyvelerde kullanılabilen geniş etki spektrumlu bir
insektisit ve akarisittir.
• Yeni etki şeklinden dolayı direnç kazanmış kırmızı
örümceklere karşı etkilidir.
• Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre 1 gündür.
• IPM'e uyumludur.
• Esnek uygulama zamanı sağlar.
• Uzun etki süresinin yanında hızlandırılmış ani etki sağlar.
• Uzun süreli kontrol 28 gün.
• AB ve Rusya'ya ihraç edilecek ürünlerde güvenle kullanım
imkanı

PHENIKSUS

®

Teknik ve Satış Talepleri
Prochemica Ltd. ürünleri hakkında, yerel
tedarikçi detayları da dahil olmak üzere
herhangi bir sorununuz olursa, lütfen bizimle
iletişime geçin. Broşür ve raporlara tam
erişim sağlayabilirsiniz. Son güncellemeleri
ileti adresinizi kaydetmeniz durumunda
alabilirsiniz.

Yeşil
Evre

Beyaz
Tomurcuk

Çiçeklenme

Meyve
Oluşumu

PHENIKSUS

Hasat

®

* Lütfen önerilen zamanlarda uygulayın.

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Armut

Armut pisillidi (Cacopsylla pyri)

Uygulama Dozu

Sosyal Medya

+90 216 640 5 511
+90 216 640 5 512
info@prochemica.com
Mimarsinan Mh. Mimarsinan Cd.
No:8/1 D:6 Çekmeköy, İstanbul,
Türkiye.
PO: 34782

50 - 75 ml/
100 Litre su

© 2020 Prochemica Ltd. tüm hakları saklıdır.
Prochemica Ltd. logosu ve tüm ticari markaları, hizmet
markaları, logoları, işletme adları ve ticari adları,
Prochemica Ltd. ve / veya bağlı kuruluşlarının veya
lisans sahiplerinin Türkiye ve / veya diğer ülkelerdeki
3. taraf şirket tedarikçilerinin markasıdır.

Sebzelerde
Yaprakgaleri
Sineğine
Etkili Çözüm
Akarlar ve böcekler üzerinde etkili iki aktif
maddenin (Bifenazate ve Abamectin) karışımı
olan bu ürün, ani ve kalıcı etkiye sahiptir.
Bifenazate hem sinir sitemini etkiler hem de
GABA reseptörlerine tutunarak kırmızı
örümceklerin paralize olmasını sağlar.
Abamectin ise mide zehiri ve kontakt etkili bir
insektisit ve akarisittir. Bitki bünyesinde
sistemik aktivitesi sınırlı olmakla birlikte, iyi
bir translaminar etkiye sahiptir. Böylece
yaprakta bir noktadan diğerine kolaylıkla
taşınmakta ve yaprak içinde hareket ederek
zararlıları kontrol etmektedir. Abamectin,
toprak mikro organizması Streptomyces
avermitilis'in fermantasyonundan izole edilmiş
doğal yollarla elde edilen bir akarisit ve
insektisittir. Bu şekilde iki etkili maddenin
kombinasyonu ilacın hem kırmızı örümceklere
hem de böceklere etkili olmasını sağlar. İki
aktif maddenin benzersiz kombinasyonu,
sebze, meyve, süs bitkileri, çilek, pamuk ve
narenciyede etkin bir akarisit ve insektisit
özelliği sağlar. Bu şekilde uzun süreli ve
yüksek etki meydana gelir. Özellikle
sebzelerde son ilaçlama ile hasat arasında
geçmesi gereken süre sadece 1 gün olup
hasat sonrasında kalıntıya neden olmaz.

Pheniksus®'un Özellikleri ve Faydaları
• Farklı etki mekanizmasına sahip iki farklı aktif maddenin
birbirini tamamlayıcı etkisi nedeni ile Yaprak Galeri Sineğine
üstün başarı sağlar.
• Yeni teknoloji ve yeni etki mekanizması ile gelen mükemmel
zararlı kontrolü.
• Yaprak galeri sineğinin ergin öncesi gelişim evrelerinde
mükemmel etki gösterir.
• Pek çok değişik üründe kullanılabilen geniş etki spektrumlu
bir insektisit ve akarisittir.
• Yeni etki şeklinden dolayı direnç kazanmış kırmızı
örümceklere karşı etkilidir.
• Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre 1 gündür.
• Bombus arıları ve faydalılar için güvenli olup IPM'e
uyumludur.
• Esnek uygulama zamanı sağlar
• Uzun etki süresinin yanında hızlandırılmış ani etki sağlar.
• Uzun süreli kontrol 28 gün.
• AB ve Rusya'ya ihraç edilecek ürünlerde güvenle kullanım
imkanı

PHENIKSUS

®

Teknik ve Satış Talepleri

Şaşırtma

Çiçeklenme ve
Tozlaşma

1 ila 8
Yaprak

Meyve
Oluşumu

PHENIKSUS

Hasat

Prochemica Ltd. ürünleri hakkında, yerel
tedarikçi detayları da dahil olmak üzere
herhangi bir sorununuz olursa, lütfen bizimle
iletişime geçin. Broşür ve raporlara tam
erişim sağlayabilirsiniz. Son güncellemeleri
ileti adresinizi kaydetmeniz durumunda
alabilirsiniz.

Sosyal Medya

®

* Lütfen önerilen zamanlarda uygulayın.

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Domates

Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae)

Salatalık

Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae)

Biber

Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae)

Patlıcan

Yaprak galeriböceği (Liriomyza trifolii), Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae)

Çilek

Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae)

Karpuz

Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae)

Maydanoz

Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae)

Kabak

Yaprak galeriböceği (Liriomyza trifolii)

Fasulye

Kırmızı örümcek (Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae)

Uygulama Dozu

50 ml/
100 Litre su
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