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Exirel® 100 SE, turunçgilde kısmi dal ilaçlaması şeklinde uygulanan yenilikçi bir insektisittir. Meyveleri zararlılara karşı etkin şekilde koruyarak daha fazla 
verim ve kalite alınmasına yardımcı olur. Aynı zamanda faydalı böceklere karşı seçiciliği sayesinde meyve bahçelerinde daha sürdürülebilir üretim olanağı 
sağlamaktadır. 

Ceratitis capitata zararı, yumurtlama deliğinin etrafında açık renkli bir nokta olarak 
görülmeye başlar. Larva geliştikçe, meyve çürümeye başlar ve sonunda ağaçtan düşer. 
Yumurtlama gerçekleştikten sonra meyvelerin pazar değeri düşmüş olur. 

Mükemmel kontrol:    Exirel® 100 SE, turunçgilde Akdeniz meyve sineği zararlısı ile mücadelede mükemmel kontrol sağlar. 
  Nu-Lure®* (hidrolize edilmiş mısır glüten yemi %44) ile birlikte kullanılması gerekmektedir.  Nu-Lure®  
    Akdeniz meyve sineği erginlerini çeker ve Exirel® 100 SE ise zararlıları kontrol altına alır. 

Önerilen kullanım dönemi:   Maksimum kontrol için Exirel® 100 SE, 7-10 gün arayla arka arkaya 2 uygulama şeklinde kullanılmalıdır.

Uygulama Dönemi    

Akdeniz Meyve 
Sineği      

Akdeniz meyve sineği mücadelesi 
turunçgil üretiminde çok önemlidir: •  Turunçgil üreticilerinin karşılarına çıkan en büyük zorluklardan biri Akdeniz meyve sineği, Ceratitis capitata  
   zararlısıdır. Dişi Akdeniz meyve sinekleri meyvelerin kabukları altına yumurtalarını bırakır ve bu yumurtalar  
    birkaç gün içinde açılır. Larva, daha sonra meyve içinde beslenmeye başlar ve en son larva gelişim   
   dönemine ulaştığında meyveden dışarı çıkar. Akdeniz meyve sineği narenciye üreticilerine çok büyük zarar  
   verir.

 •  Akdeniz meyve sineğinin meyve bahçelerinde yaptığı bu verim kaybına ek olarak, bu zararlı aynı zamanda  
   ihracatçılar için de büyük bir tehdittir. Zarara uğramış ürünler gümrüklerden geri çevrilmekte, dolayısıyla  
   büyük bir parasal kayıp da yaşanmaktadır.
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Uygulama Şekli:  Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata): Turunçgillerde Eylül-Ekim aylarında meyvelerde vuruk kontrolü  
  yapılır. Bu kontrollerde ilk vuruk saptandığında veya tuzaklarda ilk sinek yakalandığında turunçgil de ben  
  düşme döneminde ise hemen ilaçlamaya başlanır. İlaçlamada bir sıra ilaçlanır bir sıra boş olarak atlanır. İkinci 
  ilaçlamada, atlanan sıra ilaçlanır. İlaçlamalar, sıralar dönüşümlü olarak ilaçlı-ilaçsız olacak şekilde tekrarlanır.  
  Hazırlanan ilaçlı karışım, ağaçların güney tarafında kalan bir dalın 1-2 m2’lik kısmına meyve ve yaprakların  
  homojen bir şekilde ıslanması sağlanacak şekilde uygulanmalıdır. Ağaç başına 120-180 ml ilaçlı su gelecek  
  şekilde uygulama yapılmalıdır. Mümkün olduğu kadar iri zerrecikler atan pülverizatörler kullanılmalıdır. Bir  
  dekara uygulanabilecek ilaç miktarını aşmamak için yukarıda belirtilen ağaç başına kullanılacak su miktarı  
  önerisine uyulmalıdır. İlaçlamadan sonra tuzaklarda sinek yakalanmaya devam ediyorsa 7-10 gün ara ile  
  hasada 10 gün kalıncaya kadar ilaçlamaya devam edilir. Günlük sıcaklık 160C’nin altına düştüğünde   
    ilaçlamaya gerek duyulmaz. 

  Aynı portakal bahçesinde dayanıklılık yönetimi açısından bir sezonda 2’den fazla Exirel® 100 SE   
    uygulaması yapmayınız. Akdeniz meyve sineği mücadelesinde ilaçlama programında etkili ve farklı   
    etki mekanizmasına sahip farklı ürünlerle sezon içinde mücadeleye devam edilir.

Yeni bir etki mekanizması:    Exirel® 100 SE, anthranilic diamide grubundan Cyazypyr® adlı molekülden oluşmaktadır. Cyazypyr® bu  
   gruptan hem kurt hem de emici böceklere karşı geniş koruma sağlayan ilk molekül olup diğer insektisitlere  
   dirençli olan zararlıları da kontrol edebilir ve bu sebeple direnç yönetimi programları için mükemmel bir  
   seçenektir.

İlaçlanmamış 
bahçede Akdeniz 

meyve sineği zararı        

Exirel® 100 SE 
ilaçlaması ile 

korunan bahçe

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı Zararlı Adı Kullanım Dozu Son İlaçlama ile 
Hasat Arasındaki Süre

Kiraz Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) 100 ml / 100 L su 3 gün

Şeftali Doğu meyvegüvesi (Cydia molesta) 60 ml / 100 L su 7 gün

Elma Elma içkurdu (Cydia pomonella) 60 ml / 100 L su 7 gün

Turunçgil Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata) 50 ml + 200 ml
 Nu-Lure® / 10 L su 7 gün
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Batı Bölge | Ege - Marmara 

İletişim

Orta Bölge | Karadeniz - İç Anadolu - Antalya Bölge

Doğu Bölge | Çukurova Bölge - GAP Bölge

Bölge Müdürü İlker Damar 
0532 286 08 91

 Satış ve Teknik Sorumlusu Oğulcan Topcuoğlu
0542 781 98 05

 Satış ve Teknik Sorumlusu Atalay Türel
0544 470 22 71

Bölge Müdürü Uğur Dolu
0541 288 04 12

 Satış ve Teknik Sorumlusu Göktürk Altuntaş
0530 974 02 69

 Satış ve Teknik Sorumlusu Tuncay Geyik
0530 974 02 59

 Satış ve Teknik Sorumlusu Muhammet Evbezi
0530 974 02 79

Bölge Müdürü Duran Sarı
0549 785 16 47

 Satış ve Teknik Sorumlusu Musa Aydın
0541 287 99 78

  Satış ve Teknik Sorumlusu Ufuk Doğan
0549 778 94 44

 Satış ve Teknik Sorumlusu Ali Barış Akoğlu
0549 785 16 43
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