Hedef Çift Çözüm Tek
Delegate® ile Sonuç Net

Dal güvesi ve Antep fıstığı psillidine karşı başarı sağlayan Delegate® 250 WG yüksek verimli ve kazançlı bir üretim için etkili bir
çözümdür. Delegate® 250 WG iki zararlının birlikte görüldüğü durumda ağacın her tarafını kaplayan ve zararlının erken döneminde
yapılan uygulama ile başarılı sonuca ulaştırır; iki farklı zararlıya karşı tek çözümün avantajı yakalanır.
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KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR
BİTKİ

UYGULAMA
DOZU VE DÖNEMİ

ZARARLI ORGANİZMA ADI

SON UYGULAMA
İLE HASAT
ARASI SÜRE

ARMUT

Armut psillidi
Elma içkurdu

(Cacopsylla pyri)
(Cydia pomonella)

ELMA

Elma içkurdu

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

(Cydia pomonella)

40 g/100 L su (Larva)

7 gün

30 g/100 L su
(Larva - ergin)

7 gün

ŞEFTALİ / NEKTARİN

Çiçek thripsi

(Franklinella occidentalis)

PAMUK

Yeşilkurt
Pamuk yaprakkurdu

(Helicoverpa armigera)
(Spodoptera littoralis)

Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

ANTEPFISTIĞI
KİRAZ
MISIR

BAĞ

Antepfıstığı dal güvesi (Kermania pistaciella)
Kiraz sineği

(Rhagoletis cerasi)

Mısır koçankurdu

(Sesamia nonagrioides)

Mısır kurdu

(Ostrinia nubilalis)

Salkım güvesi
Bağ tripsleri

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

30 g/da (Larva)

7 gün
7 gün

21 gün

30 g/da (Larva)

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
Her iki zararlıya karşı mücadelede en iyi sonucu alabilmek için
etikette belirtilen uygulama zamanına dikkat edilmelidir. Ayrıca
ağacın her yerini kaplayan bir uygulama yapıldığından da emin
olunmalıdır.
Antep fıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik
yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf
görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve
ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka
olmadan önce uygulama yapılmalıdır.
Antep fıstığı dal güvesine karşı yapılacak mücadelede ise şubat
ayından itibaren 10 ağaçtan 100 adet son yıl sürgünü kontrol
edilmeli ve ilk ergin çıkışlarının görülmesinden bir hafta sonra
başlamak üzere 15 gün ara ile 2 defa uygulama yapılmalıdır.
Yumurtadan yeni çıkan larvaların sürgün içindeki asıl beslenme
yerlerine girmeden uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir.

Antep fıstığı psillidi

Antep fıstığı dal güvesi

Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün
bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında
kullanılması 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.
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 numarasından bizi arayabilirsiniz.
Bu ürün Corteva Turkey Tarım A.Ş. adına ruhsatlıdır.
Taşçı Mahallesi Karataş Bulvarı No: 910 Yüreğir/Adana
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