Pyricaps 200 CS

Kapsül formül,
benzersiz etki

200 CS

Kullanıldığı zararlılar ve dozları
Bitki adı
Patlıcan
(sera)
Pamuk

Etkili olduğu zararlı adı
Beyaz sinek
[Bemisia tabaci genn.]

Kullanım dozu
ve dönemi
25 ml/100 L su
Larva

Pyricaps

PHI
(Gün)

amirallerin
kapsülü

3

25 ml/da
Larva

28

Zeytin

Zeytin kara koşnili
[Saissetia oleae olivier]

25 ml/100 L su
Larva

14

Şeftali

Dut kabuklu biti
[Psudaulacaspis pentagona]

25 ml/100 L su
Larva

14

Kullanım şekli

Üstün teknoloji kapsül

Yüksek teknoloji, temiz ürün,
ekonomik ve ideal çözüm
Pyricaps 200 CS, Yoğun içerik + kapsül
formülasyon ile 6-12 kat daha az ilaçla en
az %8 daha yüksek etki ve en az %11
daha yüksek verim imkanı sunar. Kapsül
formülasyon daha uzun etki sağladığı
gibi diğer klasik formülasyonlardan güvenlidir. Çünkü tehlikeli solvent içermez
bu yüzden daha temiz ürün alınır.

Etikette belirtilen şartlara göre hazırlanan ürün karışımı tabloda belirtilen zararlıya belirtilen dozda basınçlı sırt pompaları ve/veya hidrolik basınçlı spreyleme ekipmanları ile tabloda
belirtilen bitkiye uygulanır. İlaçlama sabah çiğ kalktıktan sonra
veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Uygulama sayısı takip
edilen zararlı koruma programına göre değişebilir. Daha fazla
sayıda uygulama bazı durumlarda kabul edilebilir. Bitkinin her
tarafının ıslanmasına dikkat edilmelidir.
Patlıcanda beyaz sinek: Yaprak başına 5-6 adet larva, pupa
veya ergin beyaz sinek [Bemisia tabaci Genn.] görüldüğünde
ilaçlama yapılır.
Zeytinde karakoşnil: İlaçlama zamanı aktif larva çıkışına
göre belirlenir. 20-25 cm uzunluğundaki sürgünlerde yumurtaların %50’si açıldığında birinci; gerekli görülürse %90’nın açıldığı devrede ise ikinci ilaçlama yapılır.
Pamukta beyaz sinek: 40 yaprakta 200 adet pupa+larva’ya
ulaşınca ilaçlama yapılır. Yaprağın altı ve üstü çok iyi ilaçlanmalı, kaplamaya özen gösterilmelidir.
Şeftalide dut kabuklu biti: İlaçlamalar birinci ve ikinci döllere
karşı uygulanır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı
şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde
bulundurulmalıdır.
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Kapsül formülasyon ile
yarı dozda yüksek etki

•
•
•
•
•
•

İki kat fazla aktif madde
Patentli - innovatif formül
Düşük doz / ekonomik ürün
Geniş spektrum ve güçlü etki
Kapsül formül, uzun süreli
etkinlik
Beyaz sinek, koşnil, kabuklu
bite son

Koruyalım, korunalım.

Pyricaps 200 CS

Pyricaps 200 CS kapsülasyon etki

Beyaz sinek,
koşnil,
kabuklu bite
kalıcı çözüm

Mikro kapsül süspansiyon (CS)
avantajları

Tanım
•

•
•
•

İçerik
Aktif madde: Pyriproxyfen
Miktar gram/litre: 200
Formülasyondaki rolü: Öldürücü
Avantajı: İnsektisit: Yumurta-larva ve pupa
dönemde etkinlik yanında, erginler üzerinde kısırlaştırma etkisi de mevcuttur.
Etki mekanizması: Gençlik hormonunu
taklit eder.

•

•
•
•
•

Pyricaps 200 CS, başta sebze ve pamukta beyaz sinek, zeytinde kara koşnil ve şeftalide dut kabuklu biti
gibi kontrolü zor olan zararlıları en etkili şekilde kontrol
eden güçlü bir insektisittir.
Pyricaps 200 CS, yüksek teknolojik standartlarda geliştirilmiş kapsül formülasyon böcek ilacıdır.
Pyricaps 200 CS, içeriğinde bir “Böcek Gelişim Düzenleyici” gruptan “Gençlik Hormunu Benzeri” (JHA)
olan pyriproxyfen mevcuttur.
Pyricaps 200 CS ile Pyriproxyfen molekülünün ilk defa
kapsül formu ile bitki koruma alnında kullanımını sağlamıştır.
Pyricaps 200 CS, içeriğinde en yoğun pyriproxyen içeren bir yüksek teknoloji formülasyon olup, yüksek ve
uzun sure etkinin yanında zararlı böcek kontrolünde
ekonomik bir mücadele imkanıda sunar.

•
•

Su bazlıdır, insan ve çevre için güvenlidir.
İrritasyon (tahriş) sorunu minimize edilmiştir.
Yavaş salınım yapar, etki süresi uzundur.
Kapsül içerisinde aktif madde korunur ve uçuculuk kontrol edilir.
Kapsül içerisindeki aktif madde yavaş salınımla serbest bırakılır. Bu salınım süresince etkinlik
devam eder.
Kapsüller özel yapıştırıcı ajanlarla bağlıdır. Uygulandıktan sonra herhangi bir nedenden dolayı
yıkanma ile kayıp oluşmaz.

Pyricaps 200 CS, ekonomik kontrol
imkanı sunar
•

Kapsül
formülasyon

•

Yavaş salınım
yapar
(1. Gün)

•

Etkisi uzun
sürer
(28. Gün)

Yüksek teknoloji kapsül
formülasyon
Pamuk ve sebzede beyaz sinek,
şeftalide kabuklu bit ve zeytinde kara koşnil uygulamalarında
yumurtadan başlayan etki ergin
dönemine kadar uzamaktadır.
Kapsüllerin zamanla akıllı salınımı etkiyi uzatmakta ve kademeli
çıkış yapan larvaların ergin dönemine geçişleri Pyricaps 200 CS
tarafından engellenmektedir. Bu
etki Pyricaps 200 CS’nin kapsül
formuna özeldir.

Pyricaps 200 CS, kapsüller
nöbet bekler, yumurtadan
ergine uzanan etki gösterir.
Kapsüller, çevre şartlarından
aktif maddeyi korur.

Pyricaps 200 CS, içeriğinde diğer pyriproxyfen içerikli ürünlere oranla 2-4 kat daha fazla aktif madde
içerir. Pyricaps 200 CS, yoğun içeriğinden dolayı
2-4 kat daha düşük doz ile daha ekonomik kontrol
imkanı sağlar.
Pyricaps 200 CS, kapsül formülasyonu gereği diğer
pyriproxyfen içerikli ürünlerden 3 kat daha uzun süre
etkinlik gösterir. Düşük doz yanında diğer ürünlerdeki 3 ilaçlama yerine 1 ilaçlama ile problem çözer.
Pyricaps 200 CS, içerisinde 3 enzim üzerinden oluşacak direnci kırmak için 3 detoksifikasyon etkili
madde bulunmaktadır. Dolayısı ile enzim üzerinden
dirençli zararlıların kontrolü de Pyricaps 200 CS ile
sağlanmaktadır.

Pyricaps 200 CS:
1/2 Doz Daha Yüksek Etki
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Zeytin
Kara
Koşnili

Pamuk
Beyaz
Sineği

Patlıcan
Beyaz
Sineği

Pyriproxyfen %10 EC (x)

Şeftali-Dut
Kabuklu
Biti

Pyricaps 200 CS

•

2-4 kat daha düşük doz
3 ilaçlama yerine
1 ilaçlama
Toplamda: 6-12 kat
daha az ilaç
Daha yüksek başarı

