Ladex 350 ZW

Hedef yeni zararlılar
ve hedef dozlar
Bitki adı

Etkili olduğu zararlı adı

Pamuk

Dikenli kurt
[Earias insulana]

Domates

Domates yaprak galeri güvesi
[Tuta absoluta]
Yeşil kurt
[Heliothis armigera]

350 ZW

Kullanım Etki süresi
dozu
(Gün)
40 ml/da
14
Larva
10 ml/da
Larva

Ladex
hızlı ve güçlü

3
3

Patates

Patates güvesi
[Phthorimaea operculella]

10 ml/da

-

Mısır

Mısır kurdu
[Ostrinia nubilalis]

6 ml/da
Larva

14

Buğday

Ekin kambur böceği
[Zabrus spp.]

10 ml/da
Larva

3

Yeni dönemde müracaat yapılacak zararlılar ve dozlardır.
Bakanlık onayı olmadan kullanımı ﬁrma önerisi değildir.

İleri teknoloji
yüksek verim

Çift aktif maddeli ileri
teknoloji böcek ilacı

ENTOSAV
Bitki Koruma Teknolojileri
Osman Yılmaz Mah. İstasyon Cad.
No: 638/1 Gebze Kocaeli Türkiye
T. +90 262 642 11 82 (pbx)
F. +90 262 642 33 75
info@entosav.com
www.entosav.com

Çözümü
zor böcek
sorunları
için

•
•
•
•
•

İnnovatif ZW formülasyon
Patentli teknoloji ile koruma
Hızlı etki, kalıcı çözüm
IRM - dirençli zararlılara etki
Emici ve çiğneyici böceklere etki

Koruyalım, korunalım.

Ladex 350 ZW
Domates yaprak galeri güvesi
(Tuta absoluta)

Tanım
•
•
•

•
•
•

Ladex 350 ZW, başta pamuk olmak üzere çok sayıda bitkide
çiğneyici ve emici böceklere karşı kullanılan patentli yüksek
etkili bir pestisittir.
Ladex 350 ZW, kalıplar dışında tasarlanmış ve farklı etki mekanizmasından iki ayrı molekülün yüksek teknolojik standartlarda ikinci defa formüle edilmesinden elde edilmiştir.
Ladex 350 ZW, çoklu faz ve 4 reaksiyon sonucu geliştirilmiştir. Önce Lamdacyhalothrin CS ve Chlorpyrifos-ethyl EW
formülasyonları geliştirilmiş ve ikinci aşmada bu iki formülün
karışımından multi-karakter (ZW) formülasyon elde edilmiştir.
(ZW = CS + EW)
Ladex 350 ZW, IRM (Insect Resistant Management) programlarına uygun olarak formüle edilmiştir.
Ladex 350 ZW, yüksek teknolojik standartlarda geliştirilmiş
ilk ZW formülasyon böcek ilacıdır.
Ladex 350 ZW, iki ayrı aktif madde ile böcek sinir siteminde
iki ayrı bölgeyi etkileyerek kontrolü şansa bırakmayan ve kesin çözüm sağlayan özel, güçlü bir insektisittir.

İleri teknoloji
yüksek verim
(En az %18 verim)

İleri teknoloji
yüksek verim

İçerik
Lambdacyhalothrin

Aktif madde

Chlorpyrifos

Miktar gram/litre 250
100
Formülasyondaki
Öldürücü
rolü
Uzun süre
Hızlı etki, half
Avantajı
kalıcı etki
fumigant
Na+ kanallarını
Etki mekanizması
bloke eder

Ladex 350 ZW:
direnç sorununa
etkin çözüm sunar

Kolinesteraz
enzimini
inhibe eder

Ladex 350 ZW: uzun ve hızlı etki
100
94

98

97

96

93

75

65

95
83

78

48

Hızlı ve güçlü

33

% Etki / gün
1

95

20
10

Ladex 350 ZW

30

60

Chlorpyrifos

120
Lamdacyh

Mısır kurdu
(Ostrinia nubilalis)
Patates güvesi
(Phthorimaea operculella)

David Jones, University of Georgia,
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ABD Tarım Bakanlığı arşivi.

Ekin
kambur
böceği
(Zabrus spp.)

Ladex 350 ZW

Pamukta yeşil kurt ruhsatlı ürünler
(Lamdacyhalothrin içerikli) teknik analiz
Ladex 350 ZW

Ladex 350 ZW:
iki farklı formülasyon iki farklı aktif madde
EW (Emulsion oil in water) formülasyon

Mikro kapsül formülasyon (CS)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Su bazlıdır.
Çevre için güvenlidir.
Düşük irritasyon.
Hızlı etki gösterir.
Depolaması kolaydır.
Eşsiz stabilite.

Su bazlıdır.
Çevre için güvenlidir.
İrritasyon minimize edilmiştir.
Yavaş salınım yapar, etki süresi uzundur.
Uçuculuk kontrol edilir.
Sıcak kanlılara güvenlidir.

Formülasyonda Chlorpyrifos önemi

Formülasyonda Lamdacyhalothrin önemi:

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Ani etki sağlar.
Yarı fumigant etki gösterir.
Zararlıyı açığa çıkararak kontrolü hızla
gerçekleştirir.
Çiğneyici ve emici bütün zararlılara etkilidir.
Diğer grup insektisitlere olan direnci kırar.
EW formülasyon yapısı ile irritasyon sorunları bulunmaz.

•
•

Benzersiz ZW
formülasyon
teknolojisi:
hız ve güç

Yavaş salınım
yapar
(1. Gün)

Etkisi uzun
sürer
(Aylar sonra)

Üstün teknoloji kapsül

Aktif madde

250 g/l
Lamdacyhalothrin
+
100 g/l
Chlorpyrifos

50 g/l
Lamdacyhalothrin

Doz (ml/da)

40

150

Hız

++++

+

+++

Etki süresi

++++

+++

++

Na+ kanalları (+)
Kolinesteraz enzimi
(iki bölge üzerinde etki)

Na+ kanalları (+)

Yoktur

Akdeniz bölgesinde kullanılamaz

++++ : Çok iyi

+++ : İyi

Depo zararlıları ruhsatlı
(boş depo) ürün kıyaslaması

Kapsül
formülasyon

Deltamethrin + ChlorpyrifosPBO EC
methyl EC

Buğday biti
[Sitophilus
granarius]

Doz (varsa)

2 ml/100 m2

40 ml/100 m2

425 ml/100
m2

Etki süresi

120

37

-

Pirinç biti
[Sitophilus
oryzae]

Doz (varsa)

2 ml/100 m2

40 ml/100 m2

-

Etki süresi

120

37

-

Ekin kambur biti Doz (varsa)
[Rhyzopertha
dominica]
Etki süresi

2 ml/100 m2

-

425 ml/100
m2

120

-

-

Testereli böcek
[Oryzaephilus
surinamensis]

Doz (varsa)

2 ml/100 m2

-

-

Etki süresi

120

-

-

Doz (varsa)

6 ml/100 m2

-

-

Etki süresi

120

-

-

Un biti
[Tribolium
castaneum]

EC
Eski/klasik
formülasyon

ZW yüksek teknoloji
3. nesil formülasyon

Kullanım
sınırlaması

Ladex 350 ZW

CS
İkinci nesil
formülasyon

Formülasyon

MSS
üzerinde
etkisi

Uzun süreli etki sağlar.
Insektisit/akarisit etkisi mevcuttur.
Yavaş ve kontrollü salınımla birden fazla jenerasyonu kontrol eder.
Çiğneyici ve emici bütün zararlılara etkilidir.
Diğer grup insektisitlere olan direnci kırar.

Lamdacyhalothrin Lamdacyhalothrin
CS
EC

Ladex 350 ZW beton yüzey sonuçalarıdır. Ladex 350 ZW beton, tahta
ve demir yüzeylerde ayrı ayrı test edilmiştir. Diğer ürünlere ait değerler
etiket değerleridir. Bu ürünlerde beton/tahta ayrıntısı yoktur.

++ : Orta

+ : Kötü

Ladex 350 ZW

Kullanıldığı bitki ve zararlılar:
Boş depo

Un biti
(Tribolium castaneum)

Etkili olduğu zararlı adı

Uygulama
bölgesi

Kullanım dozu
Beton
yüzey

Tahta
yüzey

Etki süresi (Gün)
Beton
yüzey

Tahta
yüzey

Buğday biti
[Sitophilus granarius]

Etkili olduğu
zararlı adı

Pirinç biti
[Sitophilus oryzae]

National Human Genome
Research Institute
(NHGRI)’nin arşivi.

Ekin kambur biti
[Rhyzopertha dominica]

Boş depo

2 ml /
100 m2

20 ml /
100 m2

91
120

Kullanım dozu

Testereli böcek
[Oryzaephilus surinamensis]
Un biti
[Tribolium castaneum]

Kullanıldığı bitki
ve zararlılar:
Pamuk
Yeşil kurt
[Heliothis armigera]
40 ml/da
yumurta ve
larva dönemi
Akdeniz bölgesinde
kullanılabilir

6 ml /
100 m2

28

İlaçlama ve hasat
14
arası süre

Yeşil kurt
(Heliothis armigera)

Kullanıldığı bitki
ve zararlılar:
Fındık
Etkili olduğu
zararlı adı

Fındık kurdu
[Curculio nucum]

Kullanım dozu

10 ml/da
yumurta ve
larva dönemi

İlaçlama ve hasat
arası süre

Kullanım şekli
Buğday biti
(Sitophilus granarius)

Ekin kambur biti
(Rhyzopertha dominica)
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Pirinç biti
(Sitophilus oryzae)

Testereli böcek
(Oryzaephilus surinamensis)

Boş depo
Ladex 350 ZW, su ile seyreltildikten sonra yaygın spreyleme cihazları ile ilaçlanacak boş depoda tüm yüzeye uygulanır. 5 litre suya depo
tipine göre tabloda belirtilen miktarlarda ürün
karıştırılarak uygulanır. İlaçlama 1-3 bar basınçlı sırt pompaları ile yapılabilir. Daha büyük alanlar için hidrolik basınçlı spreyleme ekipmanları
kullanılabilir. Tarım ürünlerinin depolanması esnasında ürün üzerine uygulamayınız ve ürünle
temas ettirmeyiniz. İlaçlama boş depoya ürün
depolamadan 15 gün önce yapılmalıdır.

Kullanım şekli
Pamuk
Yeşil kurda karşı ilaçlamalar ilk
çıkışların çoğunlukta olduğu yani
larvalar erken dönemde iken yapılmalıdır. Etiket dozu dekara 2040 litre su ile atılmalıdır.

