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KARBAMAT GRUBU İNSEKTİSİT

METHOMYL

KONTROLÜ HEDEFLENEN 
BÜTÜN BÖCEK DÖNEMLERİ ÜZERİNDE

GÜVENLİ, OPTİMUM ETKİ

ÖZEL VE FARKLI BİR
ETKİ MEKANİZMASI

ANİ BÖCEK İSTİLASINI
HIZLICA DURDURUR
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VE KISA PHI
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SÜRESİ DOLAN 
ÜRÜNLERİN 

YÖNETİMİ SOSYAL
FARKINDALIK

ÜRETİM

IPM

DURUMLAR

METHOMYL: AVANTAJLARI VE FAYDALARI

AVANTAJLARI FAYDALARI

Hızlı residüel bozulma

İlacın hızlı etkisi

Hedef zararlılarda 
geniș spekturum

Avrupa ve Amerika için kayıtlı
çok sayıda MRL değerleri

Kısa tekrar kullanım dönemi

Yumurta dahil zararlının
tüm așamalarının kontrolü

Kısa son ilaçlama ile hasat 
arasındaki süre

Düzenlemelerle tamamen
uyumlu ürünün ekonomisinin
tümden iyileștirilmesi

MRL değerlerinin 
geçilmesinde düșük risk

Üründe ihracat güvenliği

Üretimde maliyet yönetimini
iyileștirir

Yüksek pazar değeri

Çiftçi en iyi șekliyle ürün ve 
zaman yönetimi sağlar

Methomyl özellikle 
bahçecilik yapılan çiftliklerin 
organizasyonuna zarar vermez

İhracat için çeșitli fırsatlar

Hızlı sonuç ve zararlı
popülasyonun azalması

İnsektisit uygulamalarının
sayısını sınırlar

Azaltılmıș potansiyel biyolojik
birikim

Ürünün yüksek etkinliği

GÜVENLİK İÇİN ROTAM BİLDİRİMİ

METHOMYL aktif maddesi WHO standart sınıflandırmasına göre 1B Kategorisinde 
(kırmızı etiket) sınıflandırılmıștır.
Buna rağmen, Rotam dünya çapında modern içeriğe sahip çeșitli sınıf kategorilerinde 
yer alan formülasyonlar sağlayabilmektedir. Rotam formülasyon güvenliğinin 
iyileștirilmesi amacıyla, özel ambalajlı ürün temini ve özel arazi eğitim programları 
içeren bir dizi yönetim yaklașımı uygulamaktadır. 
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DEĞİȘİKEN DEĞERLER VE KOȘULLAR REFERANS METOD

DÜZENLEYİCİ 
VE TEKNİK YÖNÜ: 

Methomylin
 Kimyasal ve 

Fiziksel
 Özellikleri

Buhar basıncı

Suda çözünürlük 

Fotoliz
özellikleri

Toprakta 
parçalanması
(gün) (aerobik)

365 mm yapay güneș 
ıșığına maruz kaldığında 
doğrudan gözlenen bir 
fotoliz yoktur

EPA pestisit değerlendirme
yönergeleri alt bölüm N, 
Kimya: Çevresel 
durum: 161-2

DT50 (tipik) = 7
DT50 (20ºC’de laboratuvarda) = 6.97

0.72 mPa (25˚C’de)

54.7 g/l (25˚C’de)

OECD 104

OECD 105

Rotam 1991 yılından bu yana Methomyl üretmektedir. 
Șirket 20 yılı așkın tecrübesiyle her türlü pazar 
standartlarına uygun üretimiyle bunu sağlamaktadır. 
Ruhsatlandırma tecrübesiyle ABD ve Brezilya bașta 
olmak üzere 36 ülkede Methomylin sıvı ve katı 
formülasyonları ROTAM tarafından ruhsatlanmıștır.
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METHOMYL AKTİF MADDESİ VE ROTAM FORMÜLASYONLARININ ZEHİRLİLİĞİ

METHOMYL ZEHİRLİLİĞİ AKTİF MADDE 216 SL 400 SP 900 SP

LD50 ağızdan sıçan (mg/kg)

LD50 deriden sıçan (mg/kg)

LD50 soluma sıçan (mg/kg)

2009 WHO standartlarına
göre zehirliliğin sınıfı

< 51 55 81.1
14.2 (erkek)

7.14 (diși)

> 5050 (tavșanlar) > 5000 > 2000 > 5050 (tavșanlar)

< 0.60 1.15 < 0.73
0.114 < LC50

< 0.299
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KARBAMAT GRUBU İNSEKTİSİT

METHOMYL

Șekil 1: Asetilkolin önemli bir kimyasal tașıyıcıdır (1). Böcek hareketliliği için sağlanması gereklidir. 
Sinir sistemi üzerinden açığa çıkar ve sinir uyarılarına dönüșür (2). Alıcı sinirler tarafından aniden alınır 
(3). Sinyalden sonra kimyasal tașıyıcı alıcı sinirden açığa çıkar ve Asetilkolinesteraz tarafından 
parçalanarak (4) sürekli bir döngü içinde yeniden kullanılır.

Șekil 2: Methomyl (5) etki șekli ile kimyasal tașıyıcının geri dönüșüm sürecini önlemektedir. Sonuçta 
sinir sistemi içerisinde vücuda uyarıcı sinyallerin gönderilmesi devam eder ve kimyasal tașıyıcı birikimi 
ile sonuçlanır. Böcek, hareketlerini kontrol edemez ve artık bitki üzerinde daha fazla beslenemez.

Uygulamayı takiben bir kez 
alındığında hızla böceği 
ortadan kaldırır ve anında 
ürün zararı durur.
Methomyl uygulamasından 
2 saat sonra larvaların 
tamamı inaktiftir. 
(Bk. soldaki șekil)

ÇOK ÖZEL BİR ETKİ ȘEKLİ...

METHOMYL

...ANİ ETKİSİYLE

METHOMYL’in ve farklı kimyasal sınıflardan diğer ürünlerin,
Pamuk yaprak kurduna (Spodoptera litura) olan potansiyel etkileri üzerinde çalıșma

Sinir Hücresi
İleti

GÖNDERİR

Algılayan
Alıcı

SİNİR HÜCRESİ

BÖCEĞİN

HAREKETLİLİĞİ

Sinir Hücresi
İleti

GÖNDERİR

Algılayan
Alıcı

SİNİR HÜCRESİ

Bilgi
Yüklenmesi

BÖCEK
PARALISE (ÖLÜR)

OLUR

Kimyasal tașıyıcı
(Asetilkolin) Alıcı sinir

Tekrar kullanım

Yeniden kullanım projesinin yavașlaması

Mesajların
birikimi Güçlü sinyal

Asetilkolinesteraz

Bozulma
Yeniden kullanma

Sinyal

Sinir uyarısı

Çiftçilerin kendi gıda üretimine ulașmak için 
gerekli korumayı onlara sağlayan insektisitlerin 
uzun bir geçmiși vardır.

Zamanla birden fazla farklı etki șekli geliștirilip 
ticarileștirilmiștir. Buradaki önemli amaç 
çevreye olumsuz etkiyi azaltarak hedef, zararlı 
üzerindeki etkin kontrolü arttırmanın yanı sıra 
toplulukların ihtiyaç duyduğu yüksek gıda 
kalitesini sağlamaktır. Zaman içinde 
kimyasalların uzun süreli kullanımı zararlılar 
üzerinde direnç gelișmesine yol açmıștır.

Sürdürülebilir çözümleri korumak için farklı etki 
mekanizmasına sahip alternatiflerin gerekliliği 
çiftçi topluluklarınca iyi bilinip tanınmaktadır.

Söz konusu nedenle, bu duruma karbamat 
sınıfı katkıda bulunur. Üretimdeki ürünün 
değerini korumak için geliștirilip zamanla 
sayısız ürün üzerinde ve farmakoterapide 
(Alzheimer), kozmetikte veya boya 
endüstrisinde kullanılmıștır.

Bu sınıf bir kaç önemli molekülü ile mevcut 
zorlu düzenlemeleri geçerek tarıma hizmet 
etmiștir. METHOMYL keșfedilmiș ve büyük 
ölçüde son 40 yıl içinde kullanılmaya 
bașlanmıștır. Hala günümüzde etkinlik, hızlı 
bozulma ve çok sayıda üründe ruhsatlı olması 
gibi günümüz beklentilerini karșılamaktadır. 
Günümüzde Methomyl ile çalıșan yetiștiriciler 
güvenlik talimatlarını takip ederek kullanmaya 
devam edip bașarılı sonuçlar almaktadırlar. 

40 YILLIK BİR MOLEKÜL BUGÜNÜN İHTİYAÇLARI İLE BULUȘUYOR

METHOMYL on yıllardır zararlı böceklerin bütün dönemlerinin kontrolü için 
kullanılan güçlü bir karbamat insektisittir. Kullanımıyla birlikte beslenme 
hareketi hemen durur ve dayanıklılık artıșı hakkında endișe edilecek bir durum 
olușmaz. Geniș spektrumlu bir etki șekli, kısa son ilaçlama ile hasat (PHI) 
süresi ve yüksek seviyede etkinliği ile birleștiğinde bugün için yetiștiricilerin 
beklentilerinin tümünü cevaplayan ürün yönetimi ve uyumluluğuna adapte 
olmuștur.

Methomyl:
2 saat içinde 
%100

Methomyl, üreticilerin zararlı yönetim maliyetlerini azaltır; tek bir uygulama ile zararlı böceklerin geniș bir 
bölümüne karșı genișletilmiș koruma sağlar. Sürekli birden fazla bir pestisit uygulaması yerine 
Methomyl’in tek bir uygulaması yeterlidir.

ÖNEMLİ ZARARLILARA KARȘI BAZUKA’NIN ETKİSİ (METHOMYL 216 SL)

Pamuk kurdu
(Anthonomus grandis)

Kadife fasulyesi tırtılı
(Anticarsia gemmatalis)

Fasulye sürgün güvesi
(Epinotia aporema)

Genel çiçek tripsi
(Frankliniella schultzei)

Tütün tomurcuk kurdu
(Heliothis virescens)

Güz tırtılı
(Spodoptera frugiperda)
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Rotam deneysel çalıșmalarında hem 
doğrudan hem de dolaylı etkisiyle hedef 
zararlılar üzerindeki yumurta (ovisit) 
kontrolü tespit etmiștir. Böylece erken 
dönemdeki zararlının larva ve yetișkin 
kontrolü ile birleștiğinde, ürünün orta ve 

son gelișme dönemlerindeki zararlı 
böceklerin yüksek zarar verme noktasına 
ulașma olasılığını azaltır.
METHOMYL yatırımınızı, ürünü erken 
döneminden hasata kadar güvenle korur.

Zaman (Saat)
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Soya yaprak kıvıran
(Psedoplusia includens)

Mısır yaprak kurdu
(Pseudaletia adultera)

Patates yumru kurdu
(Phthorimaea operculella)

Domates meyve kurdu
(Neoleucinodes elegantalis)

Șeftali - patates afidi
(Myzus persicae)

FARKLI ZARARLILARA

KARȘI METHOMYL 

900 SP YUMURTA

 AKTİVİTESİ

Yumurta kontrolü %

Tütün beyaz sineği
(Bemisia tabaci)

% 34.6

% 37.0

% 59.3

% 93.3

% 98.3

0 20 40 60 80 100

Bitki böceği
(Apolygus lucorum)

Lahana kelebeği
(Pieris brassicae)

Pamuk yeșil kurdu
(Helicoverpa armigera)

Doğu yaprak güvesi
(Spodoptera litura)


