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Maxforce® Quantum'un özel formulasyonu sürdürülebilir kalk›nma
esas›na uygun olacak flekilde gelifltirilmifltir:
Maxforce® Quantum, düflük uygulama dozu
(0,2 g /m2) sayesinde iflçilik, lojistik, depolama
maliyetlerinizi düflürür; böylece do¤adaki karbon
sal›n›m› azalt›lm›fl olur.
Maxforce® Quantum, Bitrex isimli ac› tat verici bir
madde içermektedir, böylelikle ilac›n hedef d›fl› canl›lar
taraf›ndan kazara yutulmas› engellenir.
Maxforce® Quantum, küçük fleffaf damlac›klar
halinde k›r›k ve çatlaklara kolayca uygulan›r, bu
nedenle çevreye bulaflma riski en az seviyededir.
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Genifl spektrumludur
H›zl› etkilidir
Uygulamas› kolay ve güvenlidir
Çekicili¤ini 3 aya kadar korur

Kar›nca
Kontrolünde
Uzman
A Business Operation of Bayer CropScience

Maxforce Quantum
®

Kar›nca Kontrolünde Uzman

Maxforce® Quantum, kar›nca kontrolünde kullan›lan %0,03 oran›nda Imidacloprid
içeren kullan›ma haz›r çekici yemdir.

Genifl Spektrum
Maxforce® Quantum, baflta siyah ev kar›ncas› (Lasius niger) ve firavun kar›ncas›
(Monomorium pharaonis) olmak üzere çok say›da kar›nca türü üzerinde etkilidir.

Siyah ev kar›ncas›

Firavun kar›ncas›

H›zl› ve Kal›c› Etki
Kar›nca aktivitesindeki fark edilebilir azalma uygulamadan sonraki birkaç gün içerisinde
gözlemlenir. Koloninin tamamen yok olmas› türe göre de¤iflkenlik göstermekle beraber
birkaç haftay› bulur (firavun kar›ncas›:1 hafta, siyah kar›nca: 2 hafta).
Maxforce® Quantum, formulasyonundaki fleker içeri¤i ile kar›ncalar için oldukça
çekicidir ve çekicili¤ini uzun süre korur. En az 3 ay boyunca formunu da korudu¤undan
kar›ncalar yemi yemeye devam edip yuvalar›na da tafl›rlar ve böylece tüm koloninin
kontrol alt›na al›nmas› sa¤lan›r.

Kolay Kullan›m
Maxforce® Quantum, kar›nca kontrolü için gelifltirilmifl, uygulamadan önce kar›fl›m,
çalkalama vb. gibi haz›rl›k gerektirmeyen 30 g kartufl içerisinde jel formulasyonundad›r.
Uygulama tabancas› ile tam hedefe uygulanabilir.
Spreyleme yap›lmas› uygun olmayan ya da zor olan g›da üretim tesisleri, hastane,
krefl vb. alanlarda da kolayca ve güvenli bir flekilde uygulanabilir.

Uygulama
Maxforce® Quantum, kapal› alanlarda kar›ncalar›n görüldü¤ü
yüzeylere, çatlak, yar›k, delik, yuva, köfle ve di¤er saklanma
alanlar›na uygulan›r.
fieffaf yap›s› ile ürün uyguland›¤› yüzeylerde leke b›rakmaz.
Uygulama, emici olmayan yatay yüzeylere damla
b›rakmak suretiyle yap›l›r.
S›cak, tozlu, nemli ve kirli yüzeylere uygulanmas›,
baflka bir insektisit ile kar›flt›r›lmas› ya da baflka bir
insektisitin uyguland›¤› yerlerde uygulanmas› önerilmez.

Kullan›m Talimatlar›
Haflere

Uygulama miktar›

Uygulama dozu

Kar›nca

m2’ye 2 damla*

0,2 g / m2

*1 damla yaklafl›k 0,1 g’d›r ve 0,5 cm çap›ndad›r

