TAM ZAMANINDA MÜDAHALE
MÜKEMMEL MÜCADELE

UNLU BİT
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Tam Zamanında Müdahale
Mükemmel Mücadele
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Unlu bit (Planococcus citri)

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR

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. Bitki öz suyu ile beslenen unlu bit mücadele yapılmaz ise
meyve büyümesinde yavaşlamaya, yaprak ve çiçek dökülmesine ve meyve kaybına neden olur.

BİTKİ

SON UYGULAMA
İLE HASAT
ARASI SÜRE

Şeftali yaprakbiti
Marul yaprakbiti

(Myzus persicae)
(Nasanovia ribisnigri)

15 ml/da
(nimf - ergin)

3 gün

PATLICAN (TARLA)

Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae)

15 ml/da
(nimf - ergin)

3 gün

ELMA
ARMUT

Elma yeşil yaprakbiti
San Jose kabuklubiti

(Aphis pomi)

AYVA

Elma yeşil yaprakbiti

(Aphis pomi)

Dut kabuklubiti
Şeftali yaprakbiti

(Pseudaulacaspis
pentagona)
(Myzus persicae)

Kiraz siyah yaprakbiti

(Myzus cerasi)

Turunçgil unlubiti

(Planococcus citri)

Turunçgil kırmızı
kabuklubiti
Turunçgil unlubiti

KİRAZ

Kırmızı kabuklu bit, kabuğu daire şeklinde, kırmızı renkli ve bombeli olan kabuk çapı 1,8 - 2 mm’ye ulaşan bir
narenciye zararlısıdır. En çok meyve ve yaprak sürgünlerinde yaşayan kırmızı kabuklu bit yaprakta sararma ve
dökülme, meyvede lekelenme ve dökülme gibi zararlar verir.

UYGULAMA
DOZU

MARUL

ŞEFTALİ / NEKTARİN

Kırmızı Kabuklu bit (Aonidiella aurantii)

ZARARLI ORGANİZMA ADI

TURUNÇGİL*
BAĞ**

(Quadraspidiotus
perniciosus)

10 ml/100 L su
(nimf - ergin)
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
14 gün

10 ml/100 L su
(nimf - ergin)

14 gün

(Aonidiella aurantii)

20 ml/100 L su
(nimf - ergin)

7 gün

(Planococcus citri)

20 ml/100 L su
(nimf - ergin)

10 gün

*Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.
**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ
Unlu bit ve kırmızı kabuklu bit mücadelesi için
zararlıların yaşam döngüleri takip edilmelidir. Unlu bitin
erken nimf dönemi iklim şartlarına göre değişmekle
birlikte genellikle mayıs başlarına denk gelir ve bu
aşamada müdahale edilmesi gerekir. Kırmızı kabuklu

bit mücadelesi ise iklim şartlarına göre değişmekle
birlikte, mayıs başlarındaki hareketli yavru dönemi
ile kahverengi kabuk oluşumundan önceki dönem
arasında yapılmalıdır.
Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün
bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında
kullanılması yasaktır.

Breaker 240 SC, unlu bit ve kırmızı kabuklu bit mücadelesinde mükemmel kontrol sağlar. Zararlıların erken
döneminde ağacın her noktasını kaplayan uygulama ile eşsiz performans sunan BreakerTM 240 SC, bilimsel uzmanlığın
son keşfi IsoclastTM aktif maddesi ile unlu bit ve kırmızı kabuklu bit mücadelesinde etkili sonuç verir.
TM

Uygulamanın ağacın her noktasını
kapladığından mutlaka emin olunmalıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel:114
Herhangi bir zehirlenme, kaza veya acil durumda aşağıdaki Dow AgroSciences acil telefon
numarasını arayarak da yardım alabilirsiniz.
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