
MEDEA ME KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Resim 1, 2: Fungisit uygulanmayan kontrol alanı Resim 3, 4: Medea ME ile koruma

Koruyucu ve tedavi edici koruma formülü
Aktif maddelerin kombinasyonu 

MİKROEMÜLSİYON (ME)
FORMÜLASYONUN AVANTAJLARI:
Sağladığı özellikler:

• Formülasyondaki aktif maddelerin nano düzeydeki 
boyutu 0.1 μm'den küçüktür.

• Yüksek yayılma kapasitesi, yüksek yapışma derecesi ile 
uygulanmış yüzeyin tamamen kaplanmasını sağlar. 

• Uygulanan yüzeyin içine hızlı ve derin nüfuz etme 
özelliği ile enfeksiyonun lokalizasyonu boyunca 
patojen gelişimini kontrol eder.

• İlaçlama aletlerinin performansını ve püskürtme 
kalitesini etkileyecek topaklaşma, tabakalaşma ve 
çökelme oluşumuna meyilli değildir. 

• Aktif maddelerin özelliklerinin maksimum düzeyde ve 
etkin kullanımı sayesinde, geleneksel formülasyonlara 
sahip ilaçlara kıyasla biyolojik etkinlikte artış gösterir.

• Klasik formülasyonlara kıyasla yağışla yıkanmaya karşı 
daha dirençlidir ve bitki içerisinde daha üzün süre 
etkinlik sağlar.

ETKİ MEKANİZMASI

Medea ME bitki koruma ürünü, bitki içerisinde hareket eden yüksek sistemik etkiye 
sahiptir. İlaçlama yapıldıktan hemen sonra yapraklar tarafından çok hızlı emilir ve bitki 
dokularına nüfuz eder. Difenoconazole ve Flutriafol, fungusların sterol biyosentezini 
inhibe ederek hücre zarlarının geçirgenliğinin bozulmasına, hücre bölünmesinin 
durmasına ve hastalığa sebep olan patojenin ölümüne neden olur. Buna ek olarak 
Flutriafol, hastalık etmeni patojenlerin bitki dışında kontrol edilmesini de sağlayan gaz 
haline geçen özellikte bir fungisittir. 

Mikroemülsiyon şeklinde olan bu iki aktif madde hızlı penetrasyon ve etkin tedavi edici 
özellikleri ile uzun süreli koruyucu etki sağlar.

KORUYUCU ETKİ SÜRESİ

Koruma amaçlı ilaçlamalarda 10 gün (normal hastalık gelişimi koşullarında), hastalık 
gelişimi koşullarında ise 7 gün.

KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma karalekesi
1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2. Uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce)
3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının %70-80’i dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu 
durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır. 

Yenilikçi formülasyon-Mikroemülsiyon (ME)+ 50 g / l Difenoconazole

   30 g / l Flutriafol + 

Zararlı Organizma Adı

Elma karalekesi
(Venturia inaequalis)

Uygulama Dozu

100 ml/100 lt su

Bitki Adı  

ELMA

Son Uygulama İle 
Hasat Arasındaki Süre

14 gün



Elma ağaçlarını karaleke ve diğer 
hastalıklardan korumak için koruyucu ve 
tedavi edici etkisine sahip benzersiz 
mikroemülsiyon özellikli bir fungisit
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• Yenilikçi formülasyon sayesinde yapraklara 

hızlı penetrasyon.

• Nano partikül boyutu ile yüksek yapışma ve 
yayılma kabiliyeti.

• Triazol grubu fungisitler içerisinde en hızlı 
tedavi edici etki.

• Yüksek sistemik aktivitesi ile yağışlardan 
yıkanmaya direnç.

• Elmanın tüm dönemlerinde kullanılabilir 
formülasyon.

• Kullanıcıya ve bitkilere güvenli, yaprak ve 
meyveye zararsız.
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