
Bayer tarafından keşfedilmiş ve 
geliştirilmiş olan Confidor SL 200,      
en zor şartlarda dahi en iyi ve 
güvenilir sonucu almanızı sağlar.

Confidor SL 200, önerilen şekilde ve önerilen dozlarda 
uygulandığında, kullanıcıya, çevreye ve hedef dışı 
organizmalara karşı düşük risklidir.

Bitkilerin suyu ve gübreyi daha etkili bir şekilde kullanmasını 
sağlar.

Kuraklık, aşırı sıcak, hava kirliliği, toprak tuzluluğu gibi 
kimyasal ve fiziksel etkenlerin oluşturduğu stres şartlarında 
bitkilerin daha dayanıklı olmasına yardım eder.

Uzun süreli etkisi ve kalıcı koruması sayesinde daha az 
miktarda ilaç kullanılır. Böylece çevreye daha az kimyasal 
salınır. 
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Kırmızı Palmiye Böceği ile mücadelede en etkili çözüm 
olduğu, zararlının görüldüğü ülkelerde yapılan sayısız 
çalışma ve uygulamalar ile kanıtlanmıştır.

Sistemik etkilidir, ilacın temas ettiği yerlerin yanı sıra, 
bitki öz suyu ile taşınarak palmiyenin tamamına 
dağılarak etkisini gösterir.

Uzun süreli zararlı kontrolü sağlar.

Farklı uygulama seçenekleriyle (gövde enjeksiyonu, kök 
boğazı uygulaması) farklı ihtiyaçlara cevap verir.

Bitkilerin kendi savunma mekanizmalarını güçlendirerek 
hastalıklara karşı daha dayanıklı olmalarını sağlar.

Bitkilerin gelişimini hızlandırarak daha sağlıklı bir kök yapısı ve yeşil 
aksam oluşturmalarına yardımcı olur. 

Zarar görmüş palmiye ağaçları

Palmiye tarımı yapılan tüm ülkelerde, palmiye 
türlerinin en önemli zararlısı olan Kırmızı Palmiye 
Böceği (Rhynchophorus ferrugineus) önlem 
alınmadığı ve mücadele edilmediği takdirde telafisi 
mümkün olmayan zararlara sebep olmaktadır. Son 
yıllarda ülkemizde de problem olan zararlı tüm 
Akdeniz , Ege ve Marmara sahil şeridinde yayılış 
göstermektedir.

Kırmızı Palmiye Böceği (larva)

Kırmızı Palmiye Böceği (ergin)
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Ağacın gövdesinin toprakla birleştiği 
kısmın hemen etrafına 20-30 cm 
derinliğinde çukur açılarak buraya 35 
ml ilaç, 10-20 lt. su ile karıştırılıp 
dökerek uygulanır. Uygulama 
öncesinde ön sulama yapılarak 
toprağın suya doyurulması tavsiye 
edilir.

Yeni bulaşmaları engellemek amacıyla yapılan 
insektisit uygulamaları yaklaşık olarak 25-30 günde 
bir tekrarlanmalıdır. Topraktan bitki kök boğazına ya 
da gövdeye enjeksiyon şeklinde yapılan uygulamalar 
bitkinin iletim demetlerinin daha iyi çalıştığı bahar ve 
yaz aylarında yapılmalıdır. 

Confidor SL 200, aktif maddesi 
Imidacloprid'in sahip olduğu 
benzersiz özellikleri sayesinde;

Kök boğazı uygulaması:

Confidor SL 200, Kırmızı Palmiye Böceği'ne karşı iki farklı 
şekilde uygulanabilir. 

Ugulama Şekli ve Kullanım Dozu

Ağacın gövdesine yerden 1-1,5 m yükseklikte, 
0,5-1 cm çapında, 10 cm derinlikte, 30-45 derecelik 
açı ile matkapla 10-15 cm uzunluğunda ortalama 4 
adet delik açılır. 35 ml Confidor SL 200 eşit olarak 
deliklere enjektörle verilir.

Gövde enjeksiyonu uygulaması:


