HERBİSİT

TREK-P

®

Herbisit (Yabancı Ot İlacı)
Süspo Emülsiyon (SE)
270 g / l Tertbuthylazine ve 64 g/l Pendimethalin içerir.

TREK-P

®

5 LT

ADAMA TURKEY TARIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Çınarlı Mh. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No:3
K:8 D:806 35170 Bayraklı-İZMİR-TURKEY
Telefon: 0 232 462 61 40 - Fax: 0 232 462 61 44

En Başında Yabancı Ot
Kontrolü

www.adama.com/turkey
facebook.com/adamaturkiye
adama_turkiye
Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)’in 114 No’lu Telefonunu Arayınız.

HERBİSİT

ADAMA.COM/TURKEY

HERBİSİT

KULLANMA ŞEKLİ:

TREK-P

®

mısır tarlalarında bir çok tek yıllık geniş yapraklı yabancı otları kontrol eden, çıkış öncesi
(pre-emergance) ve erken çıkış sonrası (post-emergence) kullanılan bir herbisittir. İçeriğinde bulunan
Pendimethalin; Dinitroalin grubuna bağlı hücre bölünmesini engellemek sureti ile etkili olan bir herbisittir.
Terbuthylazine; Triazine grubuna ait fotosentezde fotosistem Il sistemini engellemek sureti ile etkili olan
bir herbisittir. Çıkış öncesi ve çıkış sonrası yabancı otları kontrol eder. TREK-P gelişmiş süspo-emülsiyon
formulasyonu sayesinde, sıvı içerisinden süspanse halde bulunan katı parçacıklar ve küçük likit kürecikler
ile yabancı otların wax tabakasına kolayca nüfus eder. EKİM VE ÇIKIŞ ÖNCESİ HERBİSİTLERİN NEMLİ
TOPRAĞA UYGULANMASI YA DA UYGULAMADAN SONRA YAĞMURLA YA DA SULAMAYLA AKTİVE EDİLMESİ
GEREKLİDİR.
®

UYGULAMA:
orta ve yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ve sırt pülverizatörü ile
dekara 20-40 litre su kullanılarak uygulanmalıdır. İlaçlı mahlulün homojen
dağılması için düz yelpaze meme kullanılması tavsiye edilir. Çıkış öncesi
kullanılacak ise 2-4 atmosfer basınçla toprak yüzeyi iyi bir şekilde, eğer
çıkış sonrası kullanılacak ise bitkiler ilaçlı mahlül ile iyice kaplanmalıdır.
Çalışmaya ara verirseniz dinlenme sonrasında çalışma aletini yeniden
karıştırınız. Artan ilaçlama sıvılarını zorunlu olmadıkça tekrar
kullanmayınız.

KULLANIM DÖNEMİ

300 ml/da

Gece don tehlikesi altında olan tarlalar da ve çiğ ya da ıslak
koşullarda kullanılmamalıdır. Don ya da aşırı ıslaklıktan dolayı
zayıflamış, zarar görmüş ya da seyrek alanlarda ve bitki stres
altında olduğu dönemlerde ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Uygulama
sırasında toprağın nemli olduğundan emin olunuz. Uygulamadan
sonra uzun süre kuru hava şartları ilacın etkinliğinin azalmasına sebep
olabilir. Aşırı taşlı ve çakıllı topraklara uygulamayınız. Su birikmiş veya
su birikmesine meyilli tarlalarda uygulamayınız. Uygulamadan sonra
toprak işlemesi yapmayınız. Organik madde oranı %10’ nun üstünde
olan topraklarda uygulamayınız.

250-300
ml/da
KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR
Bitki Adı

Mısır*

Kırmızı köklü tilki kuyruğu
(Amaranthus retroflexus)

Sirken

(Chenopodium album)

Semizotu

(Portulaca oleracea)

Şeytan elması

(Datura stramonium)

Yabancı Ot Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Semiz otu
(Portulaca oleracea)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu
(Amaranthus retroflexus)
Sirken
(Chenopodium album)
Şeytan elması
(Datura stramonium)

300 ml / da
Çıkış öncesi, mısır ekildikten sonra, yabancıotlar
çıkmadan önce kullanılır.

Sürünücü horozibiği
(Amaranthus blitoides)
Sirken
(Chenopodium album)
Semiz otu
(Portulaca oleracea)
Kırmızı köklü tilki kuyruğu
(Amaranthus retroflexus)

250 ml / da
Çıkış sonrası, mısırın 3-5 yapraklı döneminde ve
yabancıotların 0-4 yapraklı erken döneminde
kullanılır.

Şeytan elması
(Datura stramonium)

300 ml / da
Çıkış sonrası, mısırın 3-5 yapraklı döneminde ve
yabancıotların 0-4 yapraklı erken döneminde
kullanılır.

