Hedef Yüksek Kazançsa
Delegate® Şimdi de Kirazda

Delegate® 250 WG, Spinetoram aktif maddesinin gücü ile şimdi de kirazda başarılı bir zararlı mücadelesi sunuyor. Sezon sonunda
hedeflenen yüksek verim, kaliteli ürün ve yüksek kazanç için uygun bir çözüm olan Delegate® 250 WG, ürüne yüksek koruma sağlıyor.
Doğru zamanda yapılacak doğru uygulama ile tesadüf olmayan bir başarı sunan Delegate® 250 WG, kiraz sineği mücadelesinde en
büyük destekçiniz olacak.
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Suda dağılabilen granül yapısıyla ve içeriğindeki %25 Spinetoram aktif maddesi ile Delegate® 250 WG, kiraz sineği mücadelesinde
hızlı ve etkili sonuç sunarken dayanıklılık yönetiminde de başarı sağlayan bir çözümdür.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR
BİTKİ

ZARARLI ORGANİZMA ADI

ARMUT

Armut psillidi
Elma içkurdu

(Cacopsylla pyri)
(Cydia pomonella)

ELMA

Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

ŞEFTALİ / NEKTARİN

Çiçek thripsi

PAMUK

(Franklinella
occidentalis)
(Helicoverpa armigera)
Yeşilkurt
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis)

ANTEPFISTIĞI

Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae)
Antepfıstığı dal güvesi (Kermania pistaciella)

KİRAZ

Kiraz sineği

(Rhagoletis cerasi)

Mısır koçankurdu

(Sesamia nonagrioides)

Mısır kurdu

(Ostrinia nubilalis)

Salkım güvesi

(Lobesia botrana)

MISIR

Bağ thripsleri
BAĞ

(Rubiothrips vitis)
(Mycterothrips albidicorni)
(Mycterothrips tschirkunae)
(Thrips tabaci)

UYGULAMA
DOZU
40 g/100 L su
(Nimf - ergin)
40 g/100 L su (Larva)

SON UYGULAMA
İLE HASAT
ARASI SÜRE
7 gün
7 gün

40 g/100 L su (Larva)

7 gün

30 g/100 L su
(Larva - ergin)

7 gün

30 g/da (Larva)
30 g/da (Larva)

21 gün

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

7 gün

20 g / 100 L su (Ergin)

3 gün

20 g/da (Larva)
20 g/da (Larva)

14 gün

20 g/100 L su
(Larva - yumurta)
30 g/100 L su
(Larva - ergin)

7 gün (üzüm ve
asma yaprağı)

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ
Kiraz sineğine karşı yapılacak mücadele zamanının saptanması
için sarı yapışkan görsel tuzaklar kullanılması önerilir; tuzaklar
dekara en az 2-3 adet olacak şekilde, ağacın güneydoğu
yönüne, yerden 1.5-2 m yükseklikte meyveli bir dala ve zararlının
göreceği şekilde asılır. Görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin
yakalandıktan sonra 7-10 gün içerisinde uygulama yapılması
gerekir. Bahçede yer alan ağaçların tamamına Delegate® 250
WG uygulanır; uygulamada tüm ağacın ve meyvelerin, büyük
ağaçların özellikle tepe dallarının iyice kaplanmasına dikkat
edilmelidir. Genellikle bir uygulama yeterli olsa da tuzaklarda
sinek yakalanmaya devam ediyorsa ikinci uygulama yapılabilir.

Kiraz sineği ergini

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.
Herhangi bir kaza veya acil durumda aşağıdaki Acil Durum Telefon Numarasını arayarak da
yardım alabilirsiniz.

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

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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