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Emamectin benzoate, yapraklarda beslenen Lepidoptera larvalarına yüksek derecede etkili olup, 
larvalarda sinir uyarılarını bloke eder. Bu durumda larvaların beslenmesi hemen durur ve paralize 
olurlar. Maksimum larva ölümleri dört gün içinde gerçekleşir. Polenza güçlü bir mide zehiri olup, 
kontak etkiye de sahiptir. Organik fosforlu sentetik pretroidler ve IGR’ lara dayanıklılık kazanmış 
zararlılara da etkilidir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ: Biber, Hıyar ve Patlıcanda Pamuk yaprak 
kurduna karşı: köşegenler yönünde yürüyerek, kontrol edilen 30 bitkide 1 yeni açılmış yumurta 
paketi veya 2 larva görüldüğünde yapılır. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha 
iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir. Domateste yeşilkurda karşı: Tarlaya 
köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, 
yaprak, sap, meyve ve sürgünlerde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise 
ilaçlama yapılır. Bağ salkım güvesine karşı: Salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı 
sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına 
ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları 
üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili 
sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. 
dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva 
çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir ilaçlama yapılır. Pamukta Pamuk 
yaprakkurduna karşı: Haftalık olarak yapılacak gözlemlerde; 25 bitkide ortalama 2 yumurta paketi 
veya ocak, ya da bitki başına 0,5 larva görüldüğünde kimyasal mücadeleye karar verilmelidir. 
Pamuk yaprakkurduna karşı ilaçlamalar, larvalar yumurtadan yeni çıktığında yani ocak henüz 
dağılmadan yapılmalıdır. Yumurtadan yeni çıkmış larvalar daha çok bitkinin üst kısımlarında 
bulunduğundan bu dönemde yapılacak ilaçlamalar daha etkili olmaktadır. Bu nedenle özellikle 
temmuz ayının ikinci yarısından sonra tarla kontrolleri sıklaştırılmalı ve yumurta paketi sayımlarında 
daha dikkatli davranılmalıdır. Zeytin fidantırtılına karşı: Zeytin bahçelerinde yapılan kontrollerde 
taze sürgünlerde zararlının yumurtası ve larvaları görülmeye başlandığında kontroller sıklaştırılır. Bu 
kontrollerde %10 canlı larva veya bulaşık sürgün görüldüğünde ilaçlama yapılır.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:
Uygulama Dozu

Pamuk yaprakkurdu 30 g/da (Larva) 7 gün

Domates (Sera) 30 g/100 L su 
(Larva) 7 gün

Hıyar (Sera) Pamuk yaprakkurdu 30 g/100 L su 
(Larva) 7 gün

Bağ * 25 g /100 L su 
(Larva) 7 gün

Pamuk Pamuk yaprakkurdu 35 g/da (larva) 7 gün

Patlıcan (Sera) Pamuk yaprakkurdu 30 g/100 L su 
(Larva) 7 gün

30 g/100 L su 
(Larva) 14 gün

30 g/100 L su 
(Larva) -


