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KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma-Avrupa kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayım-
larda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. 

Portakal-Turunçgil kırmızıörümceği: 10 yaprakta yapılacak sayımlarda 9 ve üzeri canlı birey görüldüğünde 
ilaçlama yapılmalıdır. Uygulamalar çiçeklenmeden önce yapılmalı, bu dönem geçirilmiş ise meyve bağladıktan 
bir hafta sonra yapılmalıdır.

Pamuk-Kırmızıörümcekler: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. 
Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara BKU uygulaması 
yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi’nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
10 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Popülasyonun yaygınlık göstermesi 
durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkinin orta ve alt bölümlerinde en az 50 yaprak incelenir. Yaprak 
başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından
hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

Karpuz-İki noktalı kırmızıörümcek: Rastgele seçilen bölgelerde bitkinin alt ve orta yapraklarında dekar 
başına 10 yaprakta sayım yapılır. Yaprak başına en az 5 canlı birey bulunduğunda uygulama yapılır.

Elma

*Portakal

Pamuk

Karpuz

100 ml/100 lt su
(larva, nimf, ergin)

40 ml/100 lt su
(yumurta, larva, nimf, ergin)

30 ml/da 
(yumurta, nimf, ergin)

20 ml/da  
(larva, nimf, ergin)

14 gün

14 gün

42 gün

3 gün

Avrupa kırmızıörümceği 
(Panonychus ulmi)

Turunçgil kırmızıörümceği
(Panonychus citri)

Pamuk kırmızıörümceği 
(Tetranychus cinnabarinus)
İki noktalı kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

Pamuk kırmızıörümceği 
(Tetranychus cinnabarinus)
İki noktalı kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

SON UYGULAMA İLE
HASAT ARASINDAKİ SÜRE

ZARARLI 
ORGANİZMA ADI

UYGULAMA
DOZU

BİTKİ ADI

*Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmemiştir.
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