
Sporlar
(ATCC 74040 ›rk›

Beauveria bassiana)

Sporlar›n yumurta,
larva ya da ergine

tutunmas›

Appresorium
oluflturmas›

Appresoriumun zararl›n›n
içine girmesi

Beauveria bassiana’n›n
zararl›n›n içinde ço¤almas›

• Zararl›n›n ölümü.
• Zararl›n›n gövdesinden

d›flar› ç›kan sporlar›n
çevreye da¤›lmas›
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DOPTER‹L’in üstün özellikleri:

•  Patentli ATCC 74040 ›rk› Beauveria bassiana sporlar› içeren
genifl spekturumlu biyolojik bir insektisittir.

•  Genetik olarak de¤ifltirilmemifltir.

•  Son ilaçlama ile hasat aras›ndaki bekleme süresi, s›f›r gündür.

•  Üstün formülasyonu sayesinde, içerdi¤i sporlar›n ultraviyole
›fl›nlar›ndan en iyi derecede korunmas›n› sa¤lar.

•  Direnç oluflturmaz.
•  ATCC 74040 ›rk›, toksin üretmez.
•  Faydal› böceklere zarar› yoktur. Ar›lara zarars›zd›r.

•  Etki mekanizmas› kimyasal de¤il, mekaniktir.
•  ATCC 74040 ›rk›n›n sporlar›, yaprak alt›nda 7 güne kadar

canl›l›¤›n› korur.
•  Zararl›n›n, besin maddelerini kullanarak ölümüne yol açar.
•  ATCC 74040 ›rk›n›n bir di¤er özelli¤i ise sporlar›n›n yap›flkan

bir madde ile kapl› olmas›d›r. Bu sayede sporlar, zararl› böceklerin
vücuduna kolayl›kla tutunur.

•  Dopteril, yumurta, larva ve ergin dönemlerinde etkilidir.
•  Zararl›n›n daha az yumurta b›rakmas›n› sa¤lar.
•  Dopteril uygulamas›ndan sonra zararl›, 2-3 gün içinde ölür.

Üretici firma:  Intrachem Bio Italia SpA,
Grassobio (Bergamo) ‹TALYA

‹thalatç› Firma:  BOYUT DIfi T‹CARET LTD.
Ümraniye-‹stanbul Faks: 0 216 540 43 88 www.boyutft.com

DOPTER‹L’in kar›flabilirli¤i:

•  Bak›r ve kükürt ile kar›fl›m halinde kullan›labilir.
•  ‹nsektisit ve akarisitlerle kar›flabilir.
•  Di¤er fungisitlerle kar›flt›rmay›n›z ve fungisit uygulamalar› ile

aras›nda 2 gün b›rak›n›z.
•  Uygulamalar, akflamüzeri yap›lmal›d›r.

Boyut D›fl Ticaret,
DOPTER‹L
uygulamalar›nda,
yay›c›-yap›flt›r›c›
olarak BIOSTAT’›
önermektedir.

BIOSTAT, kitosan
içeren organik bir
yay›c›-yap›flt›r›c›d›r.

Ruhsat no ve tarihi:  7120, 19.08.2009

EC 889/2008

DOPTERIL uygulamas›

Kimyasal insektisit ya da akarisit uygulamas›

Beyaz sinek ve trips mücadelesi

4 gün 7 gün 7 gün 7 gün

A) Organik tar›mda DOPTERIL uygulamas›:

B) Entegre mücadelede (IPM) DOPTERIL uygulamas›:

4-7 gün 4-7 gün4-7 gün

Hasat dönemi

Bitki büyüme dönemi
4-7 gün4-7 gün

B‹YO‹NSEKT‹S‹T(Böcek ‹lac›)

Etkili Madde: %7.16 Beauveria bassiana ATCC 74040 Irk›

AKICI KONSANTRE (SC)

Son ilaçlama ile hasat aras›ndaki bekleme süresi: 0 (s›f›r) gün.
Fitotoksik de¤ildir.

Bitki Zararl›

Çiçek tripsi
(Frankliniella occidentalis)

150 cc/100 lt. su

125 ml/100 lt. su

Kullanma dozu

Biber
(Sera)

Domates
(Örtüalt›)

Beyazsinek
(Trialeurodes vaporariorum-Bemisia tabaci)

Dopteril’in Türkiye’de ruhsatl› oldu¤u alanlar:


