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BİTKİ GELİŞİM 
DÜZENLEYİCİ ADAMA.COM/TURKEYwww.adama.com/turkey 

facebook.com/adamaturkiye

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Çınarlı Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3
K:8 D:806 35170 Bayraklı-İZMİR-TURKEY
Telefon: 0 232 462 61 40 - Fax: 0 232 462 61 44

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)’in 114 No’lu Telefonunu Arayınız.

Bitki Gelişim Düzenleyici
Suda Çözünen Granül (SG)
%15 Metamitron içerir.

1 KG

Yeni, basit ve güvenilir seyreltme ürünüLess is more...
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Brevis®, Metamitron ve Calcium Formate içeren elma 
seyreltmesinde, meyve tutumundan sonra kullanılan, 
orjinal bir bitki gelişim düzenleyicisidir. 

Bitkide fotosenteze etki ederek, isten-meyen mevyelerin 
dökülmesini sağlar, bu şekilde ürün kalitesini ve verimini 
doğrudan etkiler. 

Fotosentezin engellenmesi tutmuş olan meyvelerden 
çoğunlukla “kral” meyve tutumunu teşvik edip, yan 
meyvelerin düşmesine neden olur. Bu durumda kalan 
meyveler çap ve boyut olarak daha büyük ve kalitelidir. 

* Tavsiye edilen elma çeşidinde kullanılmalıdır.
* Sezonda önerilen 2 uygulama sayısından ve toplam dozdan fazla kullanılmamalıdır.

 Mevcut kullanılan seyreltme programlarına ve elle yapılan seyreltmeye masraflarına göre büyük  
   tasarruf sağlar.

 Kaliteli meyve hasadına yardımcı olur.

 Yeni bir aktif madde olup, farklı çalışma mekanizmasına sahiptir. 

 Hormon değildir ve sıcaklıktan bağımsız çalışır.

 Tüm seyreltme programları yerine tek ürün kullanımı ile sonuç verir.

 Ürün güvenliği yüksektir ve hava koşullarına karşı daha az duyarlıdır.

 Seyreltmenin zor olan durumlarda dahi iyi etki gösterir.

 Esnek kullanım: ekstra uygulama seçeneği için geniş kullanım aralığı vardır Elmada çekirdeklilerde  
   besleme için önemli olan kalsiyum elementini ihtiva eder.

 İlk uygulama; meyve çapı 8-10 mm’ye ulaştığında yapılması önerilir.

 İkinci uygulama ilk uygulamadan 5-10 gün sonra yapılabilir.

 İki uygulama arasında en az 5 gün bulunmalı ancak meyve çapı 16mm’yi geçtikten sonra ikinci     
   uygulama yapılmamalıdır. 

 Brevis® dekara 100- 150 litre su ile uygulanmalıdır.

 Brevis®’in etkisi stres altındaki ağaçlarda daha fazla gözlenir. Stres altındaki (yoğun bulutlanma  
   periyodu, yüksek gün veya olağan dışı gece yüksek sıcaklık, kuraklık, dolu zararı vs) ağaçlarda ya da  
   stres beklenilen periyotta Brevis® kullanımını ileriki bir tarihe ertelenmesi önerilir. 

AVANTAJLARI:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KULLANIM AMACI:

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KULLANIM AMACI

Yeni aktif çalışma mekanizması

Bitki Adı Bitki Çeşidi Kullanma Amacı ve 
Dönemi Dozu

Son Uygulama ile
Hasat Arasındaki 

Süre

Elma Starkirimson* Delicious 

1. Uygulama
Seyreltme için 

meyve 8-10 mm 
çapta iken

110 g/100l su

60
2. Uygulama

Seyreltme için 
meyve 12-14 mm 

çapta iken

110 g/100l su

Fotosentez
Işık 

enerjisinin 
emilimi

Enerji 
taşıyıcıları

Karbonhidrat 
üretimi

H2O + CO2

H2O
Karbonhidrat

O2
Meyve çapı 8-10 mm Meyve çapı 12-14 mm


