
Bellis® Üstün Koruma

Kültür Bitkisi Hastalık Adı Kullanım Dozu Son ilaçlama ile hasat
arasındaki süre (gün)

Elma

Elma Karalekesi                                       
(Venturia inaequalis)

30 g / 100 lt su 7

Elma Küllemesi                                  
(Podosphaera leucotricha) 40 g / 100 lt su 14

Elma Depo Hastalıkları                                  
(Penicillium spp. Botrytis cinerea,
Monilinia fructigena)

40 g / 100 lt su 14

Armut

Ayva

Armut Karalekesi
(Venturia pirina)

30 g / 100 lt su 7

Armut Memeli pası
(Gymnosporangium fuscum) 40 g / 100 lt su 14

Ayva Monilyası
(Sclerotinia linhartiana) 50 g / 100 lt su 14

Kayısı Çiçek Monilyası
(Sclerotinia laxa) 40 g / 100 lt su 14

Şeftali Çiçek Monilyası
(Sclerotinia laxa) 40 g / 100 lt su 14

Nektarin Çiçek Monilyası
(Sclerotinia laxa) 40 g / 100 lt su

40 g / 100 lt su

14

Kiraz/Vişne

Meyve Monilyası
(Monilinia fructigena)

7
Çiçek Monilyası
(Monilinia laxa)

50 g / 100 lt su

50 g / 100 lt su

Antep fıstığı Karazenk                                    
(Septoria pistacina -

Nar Kahverengi leke hastalığı                                                 
(Alternaria alternata) -

Nohut Nohut antraknozu                                                
(Ascochyta rabiei) 50 g / da 10

Mandarin Kahverengi leke hastalığı 
(Alternaria alternata f.sp. citri) 40 g / 100 lt su 7

ÜRÜNÜNÜZÜ
FARKLI HASTALIKLARA KARȘI 
DAHA İYİ KORUR.

Bahçeden tüketiciye tam sağlık!

Bellis®

Üstün koruma!

 Bellis® = 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

Kazımdirik Mahallesi, Üniversite Cad. 377/2 Sokak No: 2 Kapı No: 94/A ve 94/B Bornova / İzmir   
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Bellis® Üstün Koruma Bellis®Üstün Koruma

MEYVENİZİ HASTALIKLARA KARȘI KORUMADA
MÜKEMMEL ETKİ.

Kullanım Zamanı ve Șekli
Koruyucu ve önleyici etkiye sahip, translaminar ve lokal-sistemik olarak tașınan bir fungisittir. Spor çim-
lenmesini, çimlenme tüpü ve misel gelișmesini, spor olușumunu önler. Boscalid ile Pyraclostrobin’in 
etkileri birleștirilerek, yüksek kontrol sağlayan ve iki farklı etki șekline sahip etkin madde içermesiyle 
direnç yönetimine ve IPM’e uygun bir ilaç olarak geliștirilmiștir. İyi bir kalıcı etkisi vardır.

Elma ve armut karaleke: 1. ilaçmala: Çiçek gözleri kabardığı dönemde, 2. ilaçlama: Elmada pembe 
ve armutta beyaz çiçek tomurcuğu (rozet) döneminde, 3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dö-
küldüğünde. Diğer ilaçlamalar ise ekolojik koșulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 
12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Elma külleme: 1. ilaçmala: Pempe çiçek tomurcuğu döneminde, 2. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları 
%60-70 döküldüğünde. Diğer ilaçlamalar ise ekolojik koșulların hastalığın ilarlamesi için uygun olduğu 
durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Armut memeli pası: 1. ilaçmala: Çiçek gözleri patlaak üzere iken, 2. ilaçlama: Beyaz rozet döneminde, 
3. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının %80-90 döküldüğü devrede. Diğer ilaçlamalar ise ekolojik koșulla-
rın hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Ayva monilyası: 1. ilaçmala: Çiçeklerin %5 açtığı dönemde, 2. ilaçlama: Çiçeklerin %50’si açtığında, 
3. ilaçlama: Tam çiçekleme döneminde yapılmalıdır.

Șeftali, kiraz ve vișne çiçek monilyası: 1. ilaçmala: Çiçeklenme bașlangıcında (çiçeklerin %5-10’u 
açtığında), 2. ilaçlama: Tam çiçeklenmede (çiçeklerin %90-100’ü açtığında) yapılmalıdır.

Kiraz ve vișne meyve monilyası: Meyvelere ben düștüğünde tek bir ilaçlama yapılmalıdır.

Antepfıstığı karazenk: İlk ilaçlama, hastalık belirtileri görüldüğünde çiçek dökümünden sonra, döllen-
meyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğüne ulaștığı devrede yapılmalıdır. Ekolojik koșullara ve 
hastalığın seyrine göre 14 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Nar kahverengi leke hastalığı: 1. ilaçmala: Çiçek tomurcukları belirginleșmeye bașladığı dönemde, 2. 
ilaçlama: Taç yapraklar döküldüğünde, 3. ilaçlama: Meyveler yarı büyüklüğe gelince yapılır.

Mandarinde kahverengi leke hastalığı: Sürgünler 5-10 cm uzunluğa geldiğinde ve ilk hastalık belir-
tileri görüldüğünde ilaçlamaya bașlanır. Ekolojik koșullara ve hastalığın seyrine göre 14 gün aralıklarla 
ilaçlamaya devam edilir.

Nohut antraknoz: İlaçlamaya ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle bașlanır. Hastalık șiddeti ve iklim 
koșulları göz önüne alınarak 10 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilir.

Toksisitesi
Sıçanlarda akut ağızdan LD50 = 1490 mg/kg

Özellikleri
İlacın performansı, iklimsel koșullar ve ortam sıcaklığından etkilenmez.

İki farklı etki mekanizması sayesinde, dayanıklılık yönetiminde bizi güvenli kılar.

Koruyucu önleyici etkiye sahip translaminar ve lokal sistemik olarak tașınan bir fungisittir.

Spor çimlenmesini, çimlenme tüpü ve misel gelișmesini, spor olușumunu önler.

Yapraklarda biriken bir yapı olușturarak, bitkide içten ve dıștan uzun süreli mükemmel bir koruma 

sağlar.

Yağıșlarda yıkanmaz.

IPM (Entegre Mücadele)’ye uygundur.
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Etkili Madde Boscalid 25,2 g/kg + Pyraclostrobin 12,8 g/kg 

Formülasyon WG (Suda dağılabilen granül)

Etki Mekanizması Pyraclostrobin; mitokondrial solunum zincirindeki Complex 
III’e etki eder. Hücrenin enerji tedariğini bloke eder. 
Solunum ve gelișimi durdurur.
Boscalid; mitokondrial solunum zincirindeki Complex II’e 
etki eder. Amino Asit sentezini bloke eder.

Pyraclostrobin'in
yaprak üst yüzeyinden

yaprağın iç kısmına haraketi

Pyraclostrobin'in
dinamik bir șekilde 

bitki iç kısmına haraketi

Fungus Hücresinde
Mitokondri Elektron Transfer Zinciri

Boscalid®

mitokondride kompleks II
enzimini durdurarak etki eder.

Pyraclostrobin'in quasi-sistemik alınımı


