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Bitki Adı 
Zararlı 

Organizma 

Aktif Madde Adı ve 

Formulasyonu 

Uygulama 

Dozu  
Formülasyon Uygulama Şekli ve Dönemi 

Son Uyg. 

ile hasat 

arasındak

i süre 

Maydonoz 

Yaprak Lekesi 

(Septoria 

petroselini) 

%1,34 Bacillus subtilis 

QST 713 ırkı 
800 ml/da SC 

Hastalık için uygun koşullar 

oluştuğunda, bitkilerde hastalık 

belirtileri gözlenmeden önce 

ilaçlamaya başlanır ve 5 gün ara 

ile uygulamalara devam edilir. 

- 

%0,3 Bacillus subtilis 

GB03 ırkı  
900 ml/da SC 

Hastalık gelişimi için uygun 

koşullar oluştuğunda ilaçlamaya 

başlanır ve 7-14 gün ara ile 

uygulamalara devam edilir. 

- 

Dereotu 

Külleme 

(Erysiphe 

heraclei) 

%1,34 Bacillus subtilis 

QST 713 ırkı 
1400 ml/da SC 

Hastalığın ilk belirtileri 

görüldüğünde 5-7 gün ara ile 4 

uygulama yapılır. Koruyucu 

uygulamalar için 7-10 gün ara ile 

6 ilaçlama yapılır. 

- 

224,6 g/l Reynotria spp. 

ekstraktı  

200 ml/100 L 

su 
SC 

Hastalık için uygun koşullar 

oluştuğunda 7-14 gün ara ile 

ilaçlamaya yapılır. 

- 

 

639,8 g/l  Neem yağı 

ekstraktı  

1000 ml/100 L 

su 
EC 

Hastalık belirtileri oluştuğunda 7 

gün ara ile uygulanır. Koruyucu 

ilaçlamalar için 14 gün ara ile 

uygulama yapılır. 

- 

222,5 g/l  Tea tree oil  
200 ml/100 L 

su 
EC 

Hastalığın ilk belirtileri 

görüldüğünde 5-7 gün ara ile 4 

uygulama yapılır. Koruyucu 

uygulamalar için 7-10 gün ara ile 

6 ilaçlama yapılır. 

- 

700 g/l Kükürt  
200 ml/100 L 

su 
SC 

Hastalık için uygun koşullar 

oluştuğunda ilaçlamaya başlanır. 

10 gün ara  ile en fazla 3 

uygulama yapılır. 

- 

Maydonoz, 

Tere, Roka 

Kök çürüklüğü 

(Rhizoctonia 

spp., Phythium 

spp., Fusarium 

spp.,Phytophthor

a spp., 

Sclerotinia 

sclerotum) 

Trichoderma harzianum 

Rifai Irk Krl-Ag2 (T 22) 

400 milyon spor/gr 

7,5 g/1 kg 

tohum 
WP Tohum uygulaması - 

Trichoderma aspellerum 

ırk ICC 012 (10 üzeri 8 

cfu/gr) ve Trichoderma 

gamsii ırk ICC 080 

250 g/da WP 

Uygulama ekimden bir hafta 

önce, ekimden hemen sonra ve 

gerekli görülürse diğer 

uygulamalar 10-14 gün 

aralıklarla devam edilebilir. 

- 

Pseudomonas 

fluorescens Strain %1,5 

(1x10 üzeri 8 kob/ml 

min ) 

300 ml/da SL 

Uygulama ekimden bir hafta 

önce, ekimden hemen sonra ve 

gerekli görülürse diğer 

uygulamalar 10-14 gün 

aralıklarla devam edilebilir. 

- 

%1,34 Bacillus subtilis 

QST 713 ırkı (min. 

1x109 cfu/ml) 

2 L/da 

(damlama 

sulama) 

SC 

Uygulama ekimden bir hafta 

önce, ekimden hemen sonra ve 

gerekli görülürse diğer 

uygulamalar 10-14 gün 

aralıklarla devam edilebilir. 

- 
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%0,3 Bacillus subtilis 

GB03 ırkı (1,2x10 üzeri 

7 cfu/gr) 

500 ml/da SC 

Uygulama ekimden bir hafta 

önce, ekimden hemen sonra ve 

gerekli görülürse diğer 

uygulamalar 10-14 gün 

aralıklarla devam edilebilir. 

- 

Trichoderma harzianum 

Rifai Strain T 22, ( 1x10 

üzeri 9 cfu/gr) 

40 g/da 

(damlama) 
WG 

Uygulama ekimden bir hafta 

önce, ekimden hemen sonra ve 

gerekli görülürse diğer 

uygulamalar 10-14 gün 

aralıklarla devam edilebilir. 

- 

%1,15 Trichoderma 

harzianum rifai ırk 

KRL-AG2 1, (10x10 

üzeri 7 cfu/g minimum 

spor) 

650 g/metreküp GR 
Ekim öncesi toprağa karıştırarak 

uygulanır. 
- 

Trichoderma viride 

(1x10 üzeri 8 kob/ml 

min.) 

300 ml/da 

(damlama 

sulama ile) 

SL 

Uygulama ekimden bir hafta 

önce, ekimden hemen sonra ve 

gerekli görülürse diğer 

uygulamalar 10-14 gün 

aralıklarla devam edilebilir. 

- 

Maydonoz 

Külleme 

(Erysiphe 

heraclei) 

%1,34 Bacillus subtilis 

QST 713 ırkı (min. 

1x109 cfu/ml) 

1400 ml/da SC 

Hastalığın ilk belirtileri 

görüldüğünde uygulanmalıdır. 

Ve daha sonra ilaçlamaya gerek 

görülüyorsa 7-10 gün ara ile 

ilaçlamaya devam edilir. 

- 

224,6 g/l Reynotria spp. 

ekstraktı 

200 ml/100 L 

su 
SC 

Hastalık için uygun koşullar 

oluştuğunda 7-14 gün ara ile 

ilaçlamaya yapılır. 

- 

700 g/l Kükürt  
200 ml/100 L 

su 
SC 

Hastalık için uygun koşullar 

oluştuğunda ilaçlamaya başlanır. 

10 gün ara  ile en fazla 3 

uygulama yapılır. 

- 

Reyhan 

Mildiyö 

(Peronospora 

belbahrii) 

400 g/l Fosforoz asit 
400 ml/100 L 

su 
SL 

Fideliklerde hastalık görülmeden 

koruyucu bir ilaçlama 

yapılmalıdır. Hastalık 

görüldükten sonra hasta kısımlar 

toplanıp yok edildikten sonra 

birer hafta aralıklarla fidelerin 

şaşırtılmasına kadar ilaçlanır. 

Şaşırtıldıktan sonra hastalık 

koşulları oluştuğunda ve çevrede 

ilk hastalık belirtileri 

görüldüğünde ilaçlamaya 

başlanmalı ve birer hafta aralarla 

hasattan en az bir hafta öncesine 

kadar devam edilmelidir. 

- 

Nane 

Kök çürüklüğü 

(Fusarium spp., 

Rhizoctonia spp., 

Phythium spp.) 

Trichoderma harzianum  

(1x10 üzeri 8 Cfu/g ) 
10 g/metrekare WP Fidesiz toprağa uygulanır. - 

Roka 

Beyaz pas 

(Albugo candida) 
700 g/l Kükürt  

200 ml/100 L 

su 
SC 

Hastalık için uygun koşullar 

oluştuğunda ilaçlamaya başlanır. 

10 gün ara  ile en fazla 3 

uygulama yapılır. 

- 

https://bku.tarim.gov.tr/AktifMadde/Details/757
https://bku.tarim.gov.tr/AktifMadde/Details/757
https://bku.tarim.gov.tr/AktifMadde/Details/757
https://bku.tarim.gov.tr/AktifMadde/Details/757
https://bku.tarim.gov.tr/AktifMadde/Details/757
https://bku.tarim.gov.tr/AktifMadde/Details/1470
https://bku.tarim.gov.tr/AktifMadde/Details/1470
https://bku.tarim.gov.tr/AktifMadde/Details/1470
https://bku.tarim.gov.tr/AktifMadde/Details/119
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224,6 g/l Reynotria spp. 

ekstraktı  

200 ml/100 L 

su 
SC 

Hastalık için uygun koşullar 

oluştuğunda 7-14 gün ara ile 

ilaçlamaya yapılır. 

- 

639,8 g/l Neem yağı 

ekstraktı  

1000 ml/100 L 

su 
EC 

Hastalık belirtileri oluştuğunda 7 

gün ara ile uygulanır 
- 


