Activus

®

Mahsül farklı, çözüm aynı!

Activus®
17 farklı sebze, meyve ve süs bitkisinde 14 farklı hastalığa
karşı çözüm sunarak, zorlu olan işinizi kolaylaştırır ve
hayalinizdeki hasada ulaştırır.

Activus®:
 Mükemmel hastalık kontrolü sağlayarak
çiftçilerin işini daha karlı hale getirecek,
 Esnek kullanım sağlayarak işlerinizi
kolaylaştıracak.
Activus®, BASF’nin, son yıllarda geliştirmiş
olduğu Xemium isimli en yeni SDHI molekülünü
içeren, üstün formülasyon teknolojisiyle
donatılmış son derece etkin bir fungisittir.

ETKİ 1

Uzun Süreli Koruma...
Eşsiz formülasyon teknolojisi sayesinde
Activus®, bitki dokularında mumsu tabakada
tutunabildiği ve zamanla salınımı gerçekleştiği
için rakiplerine kıyasla hastalıklara karşı
daha uzun süreli koruma sağlar. Böylece,
hayalinizdeki hasada ulaşmak için daha uzun
süre mahsülünüz için mücadele eder.

Xemium

Activus®, bitki fungal hastalıklarıyla kendisinden
emin bir şekilde mücadele etmek isteyen
meyve, sebze ve süs bitkileri üreticilerine güç
ve esnekliği aynı anda sağlayarak hızlı ve uzun
süreli hastalık kontrolü sağlar.

Fungisit Uygulaması: Hastalık başlangıcından 10 gün önce
Sonuç Değerlendirmesi: Hastalık başlangıcından 5 gün sonra

Hastalık Yüzdesi
%86

%6

%17

%13

Hastalık
Yoğunluğu

Activus®

Rakip A

Rakip B

Hastalıklı Bitki

Sağlıklı Bitki

ETKİ 2

Hastalıklara Hızlı Etki...
Aktif maddelerin hastalıkları kontrol edebilmeleri
için hızlı bir şekilde hedefe ulaşması çok önemlidir.
Hedefin fungal hücrenin içerisinde mitokondrinin
derinliklerinde olması ve dıştan zarla çevrili
olması aktif maddeler için zorluk yaratır.

Activus® rakiplerinden farklı olarak; fungusun
farklı hidrofilik ve lipofilik membran yapısından
etkilenmeden taşınarak hedef organizmada
rakiplerine kıyasla daha hızlı ve etkili
çözüm sunar.

Hastalıkların Yaşam Döngüsünde
Tüm Evrelerde Etki...
ETKİ 3

Activus® bitkinizi

hastalık bulaşmadan
önce koruma

Çoğu zaman hastalıklar bitki dokularında
enfeksiyon başlatmış ve siz hastalığın belirtilerini
henüz görmüyor olabilirsiniz; ama Activus®
görür, harekete geçer ve fungal hastalık etmenini
durdurur.
Hastalık önceden

Hastalık bitkinizde

bitki bünyesine girse

gözle görünür olsa dahi

bile Activus® görür,

Activus® mahsülünüz

harekete geçer ve

altına alır.

için mücadele eder.

durdurur.

Activus® hastalık etmeninin spor çimlenmesini,
çimlenme tüpü oluşumunu, misel gelişimini ve
spor oluşumunu engelleyerek önleyici ve
tedavi edici etkisini gösterir.

ETKİ 4

Mükemmel Hastalık
Kontrolü...
Domates, Biber, Patlıcan
Hastalıklar

Kavun, Karpuz, Hıyar, Kabak

Activus®

Hastalıklar

Külleme

Külleme

Erken Yaprak Yanıklığı

Erken Yaprak Yanıklığı

Elma, Armut, Nar
Hastalıklar

Activus®

Marul, Havuç
Activus®

Hastalıklar

Karaleke

Beyaz Çürüklük

Külleme

Külleme

Activus®

Kahverengi Leke

*Detaylı mahsül ve hastalık bilgisini lütfen ürünün ruhsat bilgilerinden kontrol ediniz.
Mükemmel etki

Çok iyi etki

İyi etki

Düşük etki

ETKİ 5

Esnek Kullanım İçin
Activus®

Geniş
Uygulama
Penceresi

Yağmura
Karşı Daha
Dayanıklı

İhracat
Koşullarına
Uygunluk

Mahsülün
her döneminde
uygulanabilir.

Rakip ürünlere
oranla
bitki üzerinde
mükemmel
tutunum sağlar.

Dünya genelinde
yaygın bir şekilde
tanımlanmış
MRL değerleri

Mahsül farklı, çözüm aynı!
Bitki Adı

Zararlı organizma adı

Uygulama dozu

Zaman*

Elma

Elma karalekesi
(Venturia inaequlis)

60 ml/100 L su

28 gün*

Elma

Elma küllemesi
(Podosphaera leucotricha)

40 ml/100 L su

28 gün*

Armut karalekesi
(Venturia prina)

60 ml/100 L su

28 gün*

Domates

Domates erken yaprak
yanıklığı (Alternaria solani)

100 ml/da

3 gün*

Domates

Patlıcangillerde külleme
(Leveillula taurica)

60 ml/da

3 gün*

Biber

Patlıcangillerde külleme
(Leveillula taurica)

60 ml/da

3 gün*

Patlıcan

Patlıcangillerde külleme
(Leveillula taurica)

60 ml/da

3 gün*

Armut
(Tarla)

(Tarla ve Sera)
(Tarla ve Sera)
(Tarla ve Sera)

Hıyar

(Tarla ve Sera)

Kabak

(Tarla ve Sera)

Hıyarda (Kabakgillerde)
külleme (Erysiphe
cichocearum,
Sphaerotheca fuliginea)
Kabakgillerde külleme
(Erysiphe cichocearum,
Sphaerotheca fuliginea)

Bitki Adı

Zararlı organizma adı

Kavun

Kavunda külleme
(Erysiphe cichocearum,
Sphaerotheca fuliginea)

Çilek

Çilekte külleme
(Sphaerotheca macularis
f.sp. fragariae)

Nar

Kahverengi leke
(Alternaria alternata)

Havuç

Havuçta külleme
(Erysiphe heraclei,
Leveillula taurica)

Marul
Gerbera

(Sera)

60 ml/da

60 ml/da

3 gün*

3 gün*

Kesme
karanfil

(Dianthus
caryophyllus)
(Sera)

Uygulama dozu

Zaman

60 ml/da

3 gün*

60 ml/da

3 gün*

60 ml/100 L su

21 gün*

60 ml/da

7 gün*

Marulda beyaz çürüklük
(Sclerotinia sclerotiorum)

200 ml/da

14 gün*

Süs bitkilerinde külleme
(Erysiphe cichocearum)

100 ml/da

-*

Karanfil Pası
(Uromyces dianthi)

100 ml/da

-*

Zaman* Son uygulama ile hasat arasındaki süreyi göstermektedir.

*Activus® Avrupa’da 30’dan fazla mahsülde ruhsatlıdır. Görselde görünen mahsüller Activus’un farklı ülkelerde ruhsatlı mahsüllerini içermektedir.

BASF Bitki Koruma T
 ürkiye Merkez
Bayraklı Tower, Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No: 81/22, 35030 Bayraklı / İzmir
Detaylı Bilgi İçin:

0.232 241 12 31

www.agro.basf.com.tr

BASFBitkiKoruma

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

® = BASF firmasının tescilli markasıdır.
Bitki koruma ürünlerini 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.

