Emsalsiz Güç
Dört Dörtlük Sonuç

Armuttan elmaya; pamuktan bağa kadar pek çok üründe uygulanabilen Delegate® 250 WG, içeriği ve etki mekanizması ile eşsiz bir
koruma sağlar. Bu sayede sezon sonu kazanılacak yüksek başarı tesadüf olmaktan çıkar.
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%25 Spinetoram içeren Delegate® 250 WG suda dağılabilen granül formülasyona sahip başarılı sonuç veren bir çözümdür.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR
BİTKİ

ZARARLI ORGANİZMA ADI

UYGULAMA
DOZU

SON UYGULAMA
İLE HASAT
ARASI SÜRE

ARMUT

Armut psillidi
Elma içkurdu

(Cacopsylla pyri)
(Cydia pomonella)

40 g/100 L su
(nimf - ergin)
40 g/100 L su (Larva)

7 gün
7 gün

ELMA

Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

40 g/100 L su (Larva)

7 gün

ŞEFTALİ / NEKTARİN

Çiçek thripsi

30 g/100 L su
(Larva - ergin)

7 gün

PAMUK

Yeşilkurt
Pamuk yaprakkurdu

(Franklinella
occidentalis)
(Helicoverpa armigera)
(Spodoptera littoralis)

ANTEPFISTIĞI

Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

Salkım güvesi

(Lobesia botrana)

30 g/da (Larva)

21 gün

30 g/da (Larva)
30 g/100 L su
(Nimf - ergin)

7 gün

20 g/100 L su
(Larva - yumurta)

(Rubiothrips vitis)
BAĞ

Bağ thripsleri

(Mycterothrips
albidicorni)
(Mycterothrips
tschirkunae)
(Thrips tabaci)

7 gün (üzüm ve
30 g/100 L su
(Larva - ergin)

asma yaprağı)

DELEGATE® 250 WG

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

Bir fermantasyon ürünüdür.

Uygulamadan en iyi sonucun alınabilmesi için uygulama
dozuna ve şekline mutlaka uyulması gerekir. Elma içkurdu
mücadelesinde tahmin-uyarı sistemine göre uygulama yapılmalı;
ilk larva çıkışları beklenmelidir. Bağ tripsi mücadelesinde
ise zararlının popülasyon yoğunluğu yaprakcık başına en az
2-3 thrips ergin veya larva olarak saptandığında uygulama
yapılmalıdır.

Mide ve temas yolu ile hedef zararlının sinir sistemine etki
ederek beslenmeyi hemen durdurur.
Hedef zararlıların uygulamadan sonra üç gün içinde tamamen
ölmesini sağlar.

Bitki koruma ürünlerini güvenli ve kurallara uygun şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce
etiketi ve ürün broşürünü dikkatlice okuyarak yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin
dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.
Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’nin 114 numaralı
telefonunu arayınız.

Mide ve temas etkili bir çözüm olduğu
için uygulamada bitkinin tüm yüzeyinin
kaplanmasına mutlaka dikkat edilmelidir.

Herhangi bir kaza veya acil durumda aşağıdaki Acil Durum Telefon Numarasını arayarak da
yardım alabilirsiniz.
Acil durum telefon numarası: +90 538 973 22 00
Delegate® 250 WG ve diğer bitki koruma ürünlerimizle ilgili olarak teknik bilgi almak için
+90 322 355 68 00 nolu telefondan bizi arayabilirsiniz.
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