BREAKERTM 240 SC
Tavsiye edilen doza ve uygulama yöntemine uyulduğunda;
Uzun süreli etkin koruma sağlayan,
Yüksek biyolojik etkinliğe sahip,
Direnç yönetimi için ideal bir çözümdür.
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KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR

Unlu bit (Planococcus citri)
Unlu bit, oval, hafifçe şişkin ve vücut üstü toz gibi bir mum örtüsü ile kaplı, vücut kenarında parmaksı mum çıkıntılar
olan yaklaşık 3 mm boyunda bir narenciye zararlısıdır.
Bağda önemli bir zararlı olan unlu bit, doğru zamanda mücadele yapılmadığı takdirde ciddi zararlar verir. Unlu
bit asmanın her tarafına yayılabilir. Dolayısıyla da yaprak, sürgün, salkım ve gövdede zarar meydana getirir. Bitki
özsuyunu emerek beslenen unlu bit, omcanın zayıflamasına, üründen düşmesine ve son noktada da kurumasına
neden olur. Ayrıca bitki üzerinde mantar gelişimi ve organların üzerinde küflenme zararlarıyla da üründe kalite kaybı
ve ürün kaybı yaşanır.

BİTKİ

ZARARLI ORGANİZMA ADI

UYGULAMA DOZU

SON UYGULAMA
İLE HASAT
ARASI SÜRE

MARUL

Şeftali yaprakbiti
Marul yaprakbiti

(Myzus persicae)
15 ml/da (nimf - ergin)
(Nasanovia ribisnigri)

3 gün

PATLICAN (TARLA)

Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

15 ml/da (nimf - ergin)

3 gün

10 ml/100 L su
(nimf - ergin)

14 gün

ELMA, ARMUT
AYVA

San Jose kabuklubiti (Quadraspidiotus
perniciosus)
Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi)

ŞEFTALİ /
NEKTARİN
KİRAZ

Dut kabuklubiti

(Pseudaulacaspis
pentagona)

Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

Kiraz siyah yaprakbiti (Myzus cerasi)

TURUNÇGİL*
BAĞ

Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi)

20 ml/100 L su (larva)
10 ml/100 L su
(nimf - ergin)
20 ml/100 L su (larva)
10 ml/100 L su
(nimf - ergin)

14 gün
14 gün

10 ml/100 L su
(nimf - ergin)

14 gün

Turunçgil unlubiti

(Planococcus citri)

Turunçgil kırmızı
kabuklubiti

(Aonidiella aurantii)

20 ml/100 L su
(nimf - ergin)

7 gün

Turunçgil unlubiti

(Planococcus citri)

20 ml/100 L su
(nimf - ergin)

10 gün

*Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ
Bağda unlu bit ile mücadele genellikle iki dönemde
yapılır. İlki, unlu bitin yeşil aksama doğru yürümeye
başladığı ve korukların yaklaşık nohut büyüklüğünde
olduğu dönemdir. İkinci devre, unlu bitin yaprak ve
salkımlara geçtiği, tanelerin sulanmaya başladığı

BreakerTM 240 SC, önerilen uygulama biçimi ve zamanı ile kullanıldığında bağda önemli bir zararlı olan unlu
bite karşı iyi sonuç verir. Agrow tarafından en iyi bitki koruma ürünü seçilen IsoclastTM aktif maddesi sayesinde
BreakerTM 240 SC, unlu bit kontrolünde başarı sağlar ve bağınızı korur.

Tüketim amaçlı bağ yaprağı
hasadı yapılacak bağ alanlarında
kullanılmamalıdır.

devredir. Bu dönemler mevsime göre değişebilir.
En yüksek başarı ekonomik zarar eşikleri dikkate
alınarak mümkün olan en erken zamanda yapılan
uygulamalardan alınır.
Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün
bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında
kullanılması yasaktır.
UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel:114
Herhangi bir zehirlenme, kaza veya acil durumda aşağıdaki Dow AgroSciences acil telefon
numarasını arayarak da yardım alabilirsiniz.

Dow AgroSciences Acil: +90 533 336 40 89
Bu ürün Dow AgroSciences A.Ş. adına ruhsatlıdır. Dow AgroSciences ve DuPont bitki koruma
bölümleri Türkiye’de Corteva Agriscience çatısı altında birleşme sürecindedir.
Dow AgroSciences A.Ş. İçerenköy Mahallesi Umut Sokak No:10/12 AND Kat:3
Ataşehir/İstanbul

