1. BİYOSİD FORMÜLASYONLARI
Biyosidal ürünlerin üzerinde nasıl bir formülasyonla hazırlandığı aşağıdaki kısaltmalarla ifade
edilir. Bu ürünler nadiren saf olarak üretilmektedir, saf aktif madde ürün hazırlanırken biyosid
olmayan diğer madde karıştırılır. Bu maddeler biyosidle karışıp farklı bileşikler oluşturma
özelliği olmayan maddelerdir ve biyosid maddenin daha iyi sahaya uygulanmasına yardımcı
olurlar. Bu hazırlanış şekilleri biyosidal ürünün nasıl ve nerede kullanılacağı açısından önem
taşır.
 DP= Toz preperatlar(bunlar haşerenin yürüdüğü bulunduğu yerlere dökülürler,
hamamböceği, karınca kene ve pire gibi haşere türleri için uygundur,
 GR= Granül içerinde belirli oranda biyosidal aktif madde içeren üzeri inert bir madde ile
kaplanmış ürünlerdir, sucul alanlarda ve çöplüklerde larva kontrolününde kullanılabilirler
ve uygulama alanında aktif maddenin daha uzun kalması bakımından avantajlıdır.
 DT= Tablet formülasyonu suya atıldığında aktif madde yavaş yavaş çözünerek suya
karışır. Larva mücadelesinde kullanılan diflubenzuronun bu şekilde kullanımı yaygındır.
 SL= Çözülebilir sıvı konsantre
 SP= Çözülebilir toz, genelde içinde % 10 – 50 oranında (100gr – 500 gr/Litre) aktif
madde bulunduran ürünlerdir. Sulandırılarak kapalı alanların spreylenmesinde
kullanımları uygundur. Rezidüel etkinliği de bu şekilde fazla olmaktadır.
 WG veya WDG= Suda dağılabilen granül şeklinde olan ürünler, suyla karıştırıldıktan
sonra direkt sprey şeklinde kullanıma hazırdırlar
 WP: Islatılabilir toz
 WT= Suya uygulanan tablet
 EC= Emülsiyonlaştırılabilir konsantreler (Petrol bazlı bir çözücü “mazot, kreosene “gaz
yağı” içinde sıvı haldeki ilacın mikro kapsüller halinde dağınık bulunmasıdır, sütümsü
gözükür) su ile karışmaz ve suya girdiği zaman askıda çok küçük emülsiyonlar oluşturur.
Uygulama alanında koku oluştururlar ve porlu yüzeylerce aborbe edilebilirler. Büyük
alanların ilaçlanmasında daha kullanışlıdırlar, doğrudan bitki üzerine sıkılırsa bitkinin
kurumasına yol açabilirler.
 EW= Emülsiyon-oil-in-water, suda yağ emülsiyonu, özelliği EC formülsayonuna benzer,
daha fazla aktif içerisinde bulunabilir
 SC= Süspansiyon oluşturabilir konsantreler (Sıvıda çok ince katı partiküller halinde ilacın
bulunması) kullanmadan önce su ile dilüte edilirler. Bunlar porlu yüzeyler tarafından daha
az absorbe edilmeleri bakımından rezidüel etkinlikleri daha düşük olabilir
 CS= Kapsüllü süspansiyonlar; biyosidal ürün polimer kapsüller içinde bulunur,
kullanmadan önce genelde su ile seyreltilir. Haşerenin vücut yüzeyine iyi yapışır, rezidual
“uzun süreli etki” etkisi uzun sürer.
 SRF= Etken madde içeriğini yavaş salan formülasyonlar

Ticari olarak piyasaya sunulan bir ürün etiket formatı

