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BİYOLOJİK İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)11AGRUP

Agrikem OD teknolojisi, gelişmiş çevre dostu bir teknolojidir. 
Yaprak yüzeyine yapışma ve yayılma, yaprak dokularına nüfuz 
etme ve yayılma özelliklerini geliştirerek, yıkanmayı ve buhar-
laşmayı azaltır, aktif bileşenlerin stabilitesini ve etkinliğini artırır.

OD-Technology

Yaprağa tutunmayı ve yayılma alanını arttırır.

Kaplama yüzey alanını arttırır.

Yağmurla yıkanmaya karşı direnci arttırır.

Böcek yumurtalarının hava ile temasını keser.

Bitki bünyesine geçiş ve yaprak dokuları içinde 

yayılma hızını arttırır.

Yağmurdan ve güneş ışığından daha az etkilendiği için 

uzun süreli etki sağlar.

Neden OD Teknoloji tercih etmeliyim? 
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200 ml / 100L su

KULLANMA DOZU ve DÖNEMİ

Domates güvesi (Tuta absoluta)

ETKİN MADDE
Bacillus Thuringiensis var. Kurstaki

(16.000 IU/mg)
YAĞDA DAĞILABİLEN (OD)
DELFIN®OD

Delfin OD, dar ve selektif etki spektrumu ile üretim alanlarında sadece hedef böcek larvalarını yok etmektedir. 
Bu sayede diğer zararlıları kontrol altında tutan faydalıların fonksiyonlarına da etki yapılmamış olur. 
Tüm bu özellikleri ve Kalıntı bırakmaması nedeni ile Delfin OD IPM ve Ekolojik Tarım uygulamalarında güvenle ve etkili biçimde kullanılan 
en önemli ürünlerden biridir.

1. Delfin OD Bacillus tburingiensis var. kurstaki'nin sindirilmesi, 

2. Toksik kristallerin alkali bağırsak sıvısında ayrışması,

3. Protoksin moleküllerinin ayrışan toksik kristallerden salınması,

4. Protoksinlerin enzim aktivitesi sonucu aktif toksin oluşur.

• Delfin OD uygulamaları insana ve çevreye dost uygulamalardır.

• Delfin OD’nin hasat ile son kullanma arasındaki bekleme süresi yoktur.

• Delfin OD dar ve selektif etki spektrumu sayesinde faydalı böceklere, bal arılarına, bambus arılarına olumsuz etki göstermez.

• Delfin OD’nin doğal kompleks yapısıyla sentetik pestisitlerde olduğu gibi çapraz direnç oluşturma riski mümkün değildir. 

 Bu yüzden rotasyon gerektirdirmez.

5. Aktive olmuş (δ)-endotoksin moleküllerinin orta bağırsaktaki hassas alanların kaplaması,

6. Toksinlerin bağırsak içi hücrelerini parçalaması,

7. Böcek barsağının felç olup beslenmenin durması,

8. Zehirlenme veya açlıktan ölüm.

Bitki üzerine püskürtülen pestisit larva tarafından yenildiğinde böceğin mide sıvısıyla çözülmeye başlayan protein yapıdaki zehirli 
kristaller mide çeperini kaplayan hücreleri parçalayarak sindirimin durmasına neden olur. Bunun sonucunda ölüm gerçekleşir.


