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Kung fu zirai ilac

20170422_103109.jpg Fiyat: Fiyat isteyin! Reklam No: 899 Anasayfa Bizi Arayın İletişim Tel: Ofis: 0388 232 04 40 GSM: 0531 950 55 91 www.tohumcun.com site Başak Baharat Tohum firmasına aittir. Sorularınız için Tel: 0(388) 232 04 40 Sayfa 2 20170422_103030.jpg Fiyat: Fiyat sor! Reklam No: 898 Web Sitesi Bizi Arayın İletişim Tel: Ofis: 0388 232 04 40 GSM: 0531 950 55 91
www.tohumcun.com sitesi Başak Tohum Baharat firmasına aittir. Sorularınız için Tel: 0(388) 232 04 40 Aktif Madde: Şirket Adı : Önceki Sayfa Ticaret Adı Kung-Fu 5 EC Şirket Koruma Grubu BÖCEKLER EtkİnLİk LAMBDA-CYHALOTHRIN Formülasyon Sıvı Formülasyonları (EC Formülasyonları) Maddelerin Etkili Miktarı 50 g/l Lisans Tarihi ve No. 25.08.1998 - 3477 Şekil Üretimi
(Form.) Kullanım yeri * (50g / l aktif madde ilaçlar) : Pamuk ve kırmızı örümcek yeşil kurt * Elma iç solucan ve Networm * Inflew güve ve Kesici kurt * Mısır kesici kurt, Mısır kurdu ve Mısır yahnisi kurt* Patateste patates böceği* Pancarda arı böceği* Buğdayda itibar, Mısır hortumböceği ve Ekin Kambur böceği* Domateste yeşil kurt* Lahanada lahana güvesi* Antep fıstığında yaprak
psilla* Zeytin güvesi* Fındıkta küçümsenebilir fındık kurdu birçok böcek, akarisit ve mantarla karıştırılabilir. Püskürtme için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım çalışmaları nın yapılması tavsiye edilir. Pamuk, bağ ve fındıkta bekleme süresi 7 ; 3 elma, patates, pancar ve domates; MıSıR'da 14 gün COPYRIGHT - Tarimkutuphanesi Sayfa 2 Sayfa 3 4 Sponsorlu Linkler
Tüm Hakları Saklıdır © 2015-2020 | T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Ve Orman Bakanlığı'ndan pestisitler bakanlığı tarafından yapılmıştır. Sayfa 2Sayfa 3 Yeşil solucana karşı seçilen 3 m'lik satır uzunluğuna sahip tüm bitkiler kontrol edilir ve yeşil solucan yumurtası ve larva olarak sayılır ve ortalama 3 m ^luk bir satır uzunluğuna sahip 2 larva bulunursa uygulama belirlenir. İki
noktalı kırmızı örümceklere karşı mücadele süresini belirlemek için, bitkiler 4-6 yaprak olduktan sonra, tetkikler başlar. Yalnızca alanın kenarında ve içinde yerel olarak bulunuyorsa, yalnızca bu parçalar belirli ürünlerle birlikte kullanılmalıdır. Akdeniz bölgesinde yaprak başına 5, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 kırmızı örümceğe ulaşmışsa, tarlaya yayılırken kaplama
yapılmalıdır. Apple İçme'ye karşı uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma iç kurt için mücadelede, amaç meyve girmeden önce yumurtadan larva öldürmek için, ağaçlar her döle larva üretimi sırasında uyuşturulmuş var. Elma ağartıcı: Bahçeyi temsil etmek için 100 yapraklık bir buket içinde epidermisin içine girmiş veya ağlanmış 4 larva kümesi
varsa uygulama yapılır. Bağlayıcı mürekkep güvesi karşı mürekkep püskürtme süreleri tahmin sistemi tarafından belirlenir. Larvisit uygulaması için tuzaklara yakalanan kelebeklerin sayısı zirveye ulaşmalı ve düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık 1. Döllenmede 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları 15 C ve 2 gün üst üste olmalı, bu sonraki günlerde devam etmelidir. Etkili sıcaklık 2.
520 gün-derece döllenme, 3. Döllenmede 1047 gün dereceye ulaşmalıdır, viscensing fenoloji 1. Bereketli çiçek tomurcuk, 2. Biz insemin, 3 korumak. Döllenmede tatlandırıcının başlangıç döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde başvuruya karar verilir. Bir program her zaman gerçekleştirilir. Mısır kurdu ve Mısır koç: uygulama ilk yumurta tespit edildiğinde yapılır. İlk
başvurudan sonra 15 günlük ara ile 2 başvuru daha yapılır. Patates böceğine karşı ortalama günlük sıcaklık 14-15 C'ye ulaştığında, alan diyagonaller yönünde bırakılır, ve yumurta, larva ve taş ocaklarında aranan yetişkinler. Herhangi bir dönem, alanın yıkandığı anlamına gelir. Birinci döneme karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larva (dördüncü dönem) görüldüğünde
yapılmalıdır. İkinci el uygulama durumunda yumurta açılışının tamamlanması beklenmektedir. Bu süre zarfında, böcek yoğunluğu ndan kaynaklanan hasar bitki tarafından tonda olabileceğinden, uygulama gerekli olmayabilir. Ancak araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarındaki patates böceğinin neden olduğu %20'lik hasar bitki tarafından toedoed edilebilir ve üründe
azalma yoktur. Bu oran fenolojik döneme ve bitkinin gelişimine bağlı olarak %40'a kadar dır. Buğday mahsulünün kamburuna karşı: Yüzey uygulaması yapılır. Tahıl hortumu: uygulama topraktan çıktıktan 10 gün sonra yapılır (sapahei dönemi). İtibar: Tarlalara indikten sonra, alanlarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Sonuç olarak, kimyasal mücadele yerleşmiş. Lahana
yaprağı güvesi karşı: Bir bitki her 10 yılda bir kontrol edilir. Yaralanma belirtileri yaygın olduğunda, uygulama belirlenir. Zeytin güvesi: çiçek gübrelemesinde kullanılması tavsiye edilmez. Ancak bu yıl ürün düşük olduğunda, mevsim indiğinde yapraklarda ve yeni sürgünlerde %l0'den fazla hasar görüldüğünde, çiçek gübrelemede ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra
çiçek gübreleme uygulaması yapılır. Tercihen meyve gübrelemesi ile karşı sadece uygulama yapılmalıdır. Uygulama, kontrollü merceklerin %10'unda canlı yumurta + larva olduğunda yapılır. Yaprak başına 20-30 nimf antep fıstığı psillidin karşı 100 bileşik yaprakların haftalık sayımları sonucu görüldüğünde, uygulama yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve yaprak yüzeyinde
ilk yetişkin parazitoit çıkışı ve yapışkan tabaka (fumagin) önce yapılmalıdır. 18-06-2011, 01:45 #1 Ağaç Dostu Giriş Tarihi: 06-12-2010 Şehir: İstanbul Mesajları: Merhaba hakkında 441 kung fu 5 ec bitkisel ilaç. Bu ilacı tenceredeki karıncalara tarım ürünleri satan bir yerden ve çiçeklerimdeki yeşil bitlerden aldım. Acaba bu kung-fu 5 ec bitkisel redemealar menünün geri kalanını
denediler mi ve internetten araştırdılar mı? İyi olduğu söylenemez. Sence kullanmalı mıyım? Maddenin Adı : Kung-Fu 5 EC-sınıfı : İnsektisit - İnsektisit Etkin madde : LAMBDA-CYHALOTHRIN Etkin madde miktarları : 50 g/l Üretici : Kullanım yeri : * (50g/l aktif madde ilaçları ) : Patateste patates böceği, Pamukta yeşil kurt * Elma elma * Bağda mürekkep güvesi * Mısır ve mısır
dikenli mısır kurdu * Pancar yaprağı pireleri pancar * Domateste yeşil kurt * Fındıkta fındıkta fındık. Karete Zeon : 25 ml / sonra Bağ maymun için önerilir. Karete zeon zeytin siyahcosnili püskürtme için 30 ml/100 lt.su larva periyotlarına karşı püskürtme için tavsiye edilir. Karışıklık : birçok insektisitler, akarisitler ve mantar ilaçları ile karıştırılabilir. Püskürtme için büyük miktarlarda
karıştırmadan önce önceden karışık çalışmalar yapmak için tavsiye edilir. Bekleme süresi : Pamuk, bağ ve fındık 7 ; 3 elma, patates, pancar ve domates; Mısır'da 14 günlük formülasyon : Sıvı formülasyonlar (EC formülasyonları) 18-06-2011 ekstresi adresi, 09:32 #2 Ağaç Dostu Check-in Tarihi: 16-06-2009 Şehir: Hatay Mesajları: Eldeki 163 ilaç karıncaları öldürEmez Aşırı kullanım
tesisi 1 litre suya ilaç kapağı koyacak kadar bitkiyi yakabilir 15-07-2011, 10:01 #3 Ağaç Dostu Giriş Tarihi: 12-03-2008 Şehir: Entelektüel Mesajlar: 208 Alıntı: Orijinal Mesaj Sahibi çavuş elinde ilaç karıncalar öldürür Aşırı bitki 1 litre yakabilir Eğer ilacın kapağı ile su üzerine bir kapak koyarsanız Merhaba, çok koymak su 1 litre ilacın kapağı ile bir kapak koyarsanız, bitki üzerinde
toksik bir etkiye sahiptir, enjektör ile 1 lt su çekerek 0.25-0.30 cc. Koyun, bir kapak 2-3 cc. Selamlar geliyor ...
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