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“Sürdürülebilir tarım için uzun vadeli çözümler, 
Sürdürülebilir ticaret için etik değerler.”

Sıvı Organik Fungisitler



Mildiyö ve bakteriyel lekeye karşı 
%100 doğal, çam ağaçlarından gelen 
Eşsiz terpen teknolojisi.

Neden Heliocuivre?

Heliocuivre, Helioterpen teknolojisi sayesinde;
• Koruyucu, tedavi edici ve sporlanmayı önleyici etkiye sahiptir.
• Bakır kullanımını azaltarak çevrenin korunmasına yardım eder.
• Eşsiz uygulama kolaylığı ve bio-fayda sağlar.
• Bitki yüzeyine kolayca yayılır.
• Yağmurdan etkilenmez.
• Homojendir ve depolama sorunu yoktur.
• Suyla karışımı sorunsuz ve hızlıdır.

Heliocuivre, zoosporların oluşumunu önler.

Bağ mildiyösünün, bulaşmasından 7 gün sonraki (uygulamadan 2 gün sonraki) durumu

Kontrol Heliocuivre Rakip ürün Bordo bulamacı

FUNGİSİT (Mantar ilacı)
Etkili Madde: 400 g/litre metalik bakıra eşdeğer 
bakır hidroksit (650 g/litre)



Etkinlikte %22’ye varan artış, Kaplamada %230’a varan artış

Koruyucu 
uygulama

Sporlanma 
üzerinde etki

BULAŞMA

0 gün

1. gün

İNKÜBASYON

BELİRTİLER

5. gün

3. gün

6. gün

SPORLANMA 7. gün

Sporlanmayı önleyici etkisiyle eşsiz formülasyon:

EC  889/2008

Üretici firma: ACTION PIN, Castets des Landes - Fransa
Ruhsat no. ve tarih: 7455 - 30.12.2009

Geleneksel bakır uygulaması Heliocuivre uygulaması

BİTKİ ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU
Elma Kara Leke (Venturia inaequalis) 125 ml/100 lt su
Zeytin Halkalı Leke (Spilocaea oleagina) 150 ml/100 lt su 
Domates  Bakteriyel leke  200 ml/100 litre su
  (Xanthomonas vesicatoria)
Bağ Bağ Mildiyösü (Plasmopara viticola) 200 ml/100 litre su



Küllemeye karşı,
%100 doğal, çam ağaçlarından gelen 
Eşsiz terpen teknolojisi.

Neden Heliosoufre?
• Koruyucu, tedavi edici ve sporlanmayı önleyici etkiye sahiptir.
• Kükürt kullanımını azaltarak çevrenin korunmasına yardım eder.
• Faydalı böcek ve organizmalara daha az zararlıdır.
• Organik tarıma uygundur.
• Yavaş kükürt salınımı sağlar.
• Üstün yayılma ve yapışma kabiliyeti vardır.
• Fitotoksite riskini azalt›r.
• Suyla sorunsuz ve hızlı karışır.
• Depolama sorunu yoktur.

FUNGİSİT (Mantar ilacı)
Etkili Madde:  700 g/litre kükürt

Mikronize kükürt uygulaması
(Konidia ve konidoforların çoğu aktif)

Heliosoufre uygulaması
(Konidia ve konidoforların çoğu cansız)
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Üretici firma: ACTION PIN, Castets des Landes - Fransa
Ruhsat no. ve tarih: 08.02.2010 - 7536

Sporlanmayı önleyici etkisiyle eşsiz formülasyon:

BİTKİ ADI ZARARLI ORGANİZMA ADI UYGULAMA DOZU

Domates  Patlıcangillerde Külleme 200 ml/100 L su   
(Sera) (Levillula taurica) 
Bağ Bağ Küllemesi 350 ml/100 L su
  (Levillula taurica)

Etkinlikte %22’ye varan artış, Kaplamada %230’a varan artış:

Geleneksel kükürt uygulaması Heliosoufre uygulaması

Koruyucu 
uygulama Tedavi edici 

etki

Sporlanma 
üzerinde etki
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BOYUT DIŞ TİCARET A.Ş.

Giderek bilinçlenen tüketicinin gıda güvenliği konusundaki kaygılarını; 
Çevre örgütlerinin kararlılıkla ele aldığı tarımsal kirlilik konusunda artan korkuları; 

Kalıntı sorunu yüzünden ihracatçımızın yaşadığı prestij kaybını,
dikkatle izliyor ve bu sorunların kamuoyunda tartışılmasını destekliyoruz.

Tarım sektörünün temsilcileri olan bizlerin, bilgi kirliliğine meydan vermeden, 
bu kaygıların giderilmesi ve tarımsal geleceğimizi şekillendirecek olan 

kalıcı çözümlerin üretilmesinde önemli sorumluluklar taşıdığımıza inanıyoruz.

İşte bu nedenlerle, yıllar önce portföyümüzü çevre dostu ürünlerle yeniledik.

BOYUT DIŞ TİCARET 2020 ÜRÜN PORTFÖYÜ

Pestisitler

İnsektisit
Dopteril
Rapax

Nematisitler

Fungisit
AQ10
HelioCuivre
HelioSoufre

AuxiGro
Auxigro Ca
Auxigro Combi
Auxigro K

NemGuard SC 
NemGuard WG

Ecogard
Ecogard Vitis, 
BFT400
Arbusto

Üretici:
İmes Sanayi Sitesi E Blok, 503. Sokak No.46 
34776 Dudullu / İSTANBUL 
Tel: 0216 540 43 87 Faks: 0216 540 43 88  
www.boyutft.com  info@boyutft.com 

Bitki Besleme Ürünleri ve Stimulantlar

Hedeflerimizle uyumluyuz: 
25 yıldır hizmet veren firmamız, 15 yıldan bu yana yalnızca çevre dostu prestijli ürünlerin 

kullanımını yaygınlaştırarak kalıntı sorununa kesin çözümler getiriyor.

Güvene yatırım yapıyoruz: 
Yıllar süren denemeler ve ruhsatlama çalışmaları yapıyor, ruhsatsız hiçbir ürüne 

portföyümüzde yer vermiyoruz.

Saha deneyimimizi üretime dönüştürdük: 
2011 yılında Çanakkale’de aldığımız üç ayrı arazide, sıfırdan kurduğumuz toplam 

100 dönüm alanda organik bağcılık yapıyoruz. Gerek ithal ettiğimiz, gerek kendi geliştirdiğimiz 
ürünlerle uygulama yaptığımız bağlarımızda Thompson Seedless çeşidi dikili. 

Yıllardır sahada olan ziraat mühendislerimizin deneyimleriyle güçleniyoruz.

Saygın ve uluslararası partnerlerle çalışıyoruz: 
Temsil ettiğimiz markaların üreticisi olan partnerlerimiz, prestijli uluslararası firmalar olup, 

hedefleri  zirai mücadele kimyasallarının yerine biyolojik formüller geliştirmektir. 
Gıda ve tarım güvenliğini ön koşul alan ürünlerimiz, AB ve ABD gibi önemli pazarlarda 

ruhsatlandırılarak dünya standartlarının oluşmasında rol oynarlar. 


