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Aktif madde ile ilgili bilgiler

Özellikleri

Uygulama Dönemi

Her bir feromon kapsül (yayıcı) 250 mg (E,Z) - 7,9 - Dodecadienylacetate ve 130 mg
12 Ac, dodecylacetate içerir.

� Tek uygulama ile sezon boyu salkım güvesine karşı koruma sağlar (180 gün).
� Kalıntı ve dayanıklılık riski yoktur.
� İyi Tarım Uygulamaları ( GAP ) ve Entegre Mücadele Talimatlarına (IPM) uygundur.
� Kullanıcı açısından son derece güvenlidir.
� Çevreye ve faydalı böceklere zarar vermez.
� BASF logosu ürün üzerinde yer almaktadır.
� Feromon miktarı sezon boyunca gözle görülebilir ve ölçülür niteliktedir.
� Asım ve uygulama şekli kolaydır.
� Sezon sonunda kapsülleri araziden toplamak kolaydır.
� Feromon içeriği yüksektir. 250 mg (E,Z)-7,9 + 130 mg C 12 Acetate.
� Hakim rüzgar yönüne sınır uygulaması (tampon) yapılmalıdır.   

RAK® 2 PRO, kıştan çıkan salkım güvesi birinci neslinin erginleri eşeysel çekici 
tuzaklarda yakalanınca asıma başlanır. 

Bitkiler Zararlı Organizma Adı Kullanım Dozu ve Dönemi

Bağ Salkım Güvesi (Lobesia botrana) 
50 adet feromon kapsül / dekar
(sınır uygulaması hariç)

Depolama Durumu

Normal (serin ve kuru) depolarda, kendi ambalajında açılmadan ve en fazla 5˚C sıcaklıkta 
saklandığında etkinliğini en az iki yıl korur. Soğuk hava odalarında saklanabilir. 
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Salkım güvesi mücadelesinde yeni nesil feromon!
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Biyoteknik Mücadele Nedir?

Çiftleşmeyi engelleme tekniği, dişi böceklerin çiftleşme çağrısı olarak salgıladığı 
feromonun yapay olarak üretilip yayıcılarla belirli bir alana dağıtılması sonucu 
yoğun bir koku bulutu oluşturulması ve böylelikle erkeklerin dişilere çiftleşme 
amacıyla ulaşmasının engellenmesi olarak tanımlanır.  

Uygulama Örnekleri



Sezon içerisinde salkım güvesi nesillerine karşı üstün koruma

Önlemler ve Kontroller

Feromonlar asılırken bağda yapraklanma arttığında bu yayıcıların gölgede kalacak 
olmasına dikkat edilmelidir.

Ayrıca, bağın içinde veya kenar çevresinde ağaçlar varsa, olası çiftleşmeleri engellemek 
için her bir ağacın dallarına 2 m’de bir, yerden 2 m yüksekliğe RAK® 2 PRO asılmalıdır.

Salkım güvesinin 1. nesline ait bulaşma oranı %6 ve daha fazla ise çiftleşmeyi engelleme 
yöntemi ile birlikte yararlıların da desteklenip korunması için 1. nesile karşı biyolojik 
insektisit kullanılarak salkım güvesinin başlangıç populasyonu düşürülmelidir.     
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Rak®2 Pro= BASF firmasının tescilli markasıdır.

Ürünü dikkatli kullanın. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun. 
Herhangi bir fiziki zehirlenme durumunda hemen 114 nolu telefon hattından Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) ile irtibata geçin.

BASF firması ZİMİD (Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği) üyesidir.

Detaylı Bilgi İçin:
www.agro.basf.com.tr          BASF Tarım Çözümleri          BASF Tarım Çözümleri
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