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ETKİN MADDE

5 g/L Abamectin

YAĞDA DAĞILABİLEN (OD)
RANGE KING®

Yaprağa tutunmayı ve yayılma alanını arttırır.

Kaplama yüzey alanını arttırır.

Böcek yumurtalarının hava ile temasını keser.

Yağmurla yıkanmaya karşı direnci arttırır.

Bitki bünyesine geçiş ve yaprak dokuları içinde yayılma hızını arttırır.

Yağmurdan ve güneş ışığından daha az etkilendiği için uzun süreli etki sağlar.

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

OD-Technology

Neden OD Teknoloji tercih etmeliyim? 

RANGE KING ETKİ MEKANİZMASI
Abamectin, toprak mikroorganizması Streptomices 

avermitilis fermantasyonundan üretilen doğal olarak oluşan 

makrosiklik bir laktondur ve hem insektisidal hem de 

akarasit  özelliklere sahiptir.

RANGE KING, Tetranychus urticae’ in merkezi sinir sistemi 

ile ilişkili GABA reseptörlerine bağlanarak, klor kanallarının 

açılmasını aktive eder. Abamectin klor kanallarındaki 

makrosiklik lakton bağlama bölgelerine bağlandıktan sonra, 

klor iyonları (Cl-) sinir hücrelerine giriş yapar ve bu kanallar 

kapanamadığı için merkezi sinir sisteminin sürekli olarak 

uyarılmasına ve felce yol açar. 

Böylece Tetranychus urticae’ in ölümü kaçınılmazdır. 
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5 g/L Abamectin

YAĞDA DAĞILABİLEN (OD)
RANGE KING®

Türü  : AKARİSİT (Kırmızıörümcek ilacı)

Etkili Madde  : 5 g/L Abamectin

Ruhsatlandığı Alanlar : Karanfil (Süs bitkileri), Biber, Hıyar-Kornişon ve Patlıcan (Sera), Çilek (sera) Kırmızıörümcek

Karanfil (Süs bitkileri) İki noktalı Kırmızıörümcek, ilaç bitkilere çiçeklenmeden önce veya çiçek kesiminden sonra uygulanmalıdır. Bir yaprakta ortalama 
10 adet kırmızı örümcek bulunduğunda ilaçlama yapılır. Tek uygulama yeterlidir.
Biber, Hıyar-Kornişon ve Patlıcan (Sera) İki noktalı Kırmızıörümcek, Biberde sayımı yapılan 20 yaprakta ortalama yaprak başına 3 adet canlı birey 
görüldüğünde hıyar, patlıcan ve kornişonda ise sayımı yapılan 10 yaprakta ortalama yaprak başına 5 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.
Çilek (sera) Kırmızıörümcekler, Erken Dönem Uygulaması: Kırmızıörümceklerin her yıl sorun olduğu alanlarında, çilek yeşil meyve döneminde (ilk olgun 
meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde bir ilaçlama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha 
güvenlidir.
Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu-Nisan başı) 3-5 gün 
aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve ilaçlanması 
yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinden en az 50 yaprakcık incelenir. 
Yaprakcık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde ilaçlamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra ilaçlama yapılır. Son 
ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI

Karanfil (Süs Bitkileri)

ZARARLI ORGANIZMA ADI

90 ml / 100 L su -

UYGULAMA DOZU
SON UYGULAMA ILE 

HASAT ARASINDAKI SÜRE

İki noktalı kırmızıörümcek 

(Tetranychus urticae)

Biber (Sera) 90 ml / 100 L su 3 gün
İki noktalı Kırmızıörümcek 

(Tetranychus spp.)

Hıyar-Kornişon (Sera) 90 ml / 100 L su 3 gün
İki noktalı kırmızıörümcek 

(Tetranychus urticae)

Çilek (Sera) 90 ml / 100 L su 3 gün
Kırmızı örümcekler

(Tetranychus spp.)

Patlıcan (Sera) 90 ml / 100 L su 3 günİki noktalı kırmızıörümcek 

(Tetranychus urticae)


