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Herbisit (Yabancıot İlacı)
Süspo-Emülsiyon (SE)
Phenmedipham ve 100 g/l Desmedipham içerir.
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Şeker Pancarı için,
mükemmel formülasyon

www.adama.com/turkey
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Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanınız. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyunuz.
Zehirlenme Durumunda; Zehir Merkezi (UZEM)’in 114 No’lu Telefonunu Arayınız.
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Şeker pancarı güneşin doğuşundan itibaren yabancı otlar ile su, ışık ve gübre savaşına girer.
Ülkemizde şeker pancarı tarlalarında bir çok yabancı ot türüne rastlanır. Şeker pancarında otların
kontrolünde başarıya ulaşmak için kullanılan herbisitlerin aktif maddelerinin oranı ve kullanım
dozlarının dikkatle ayarlanması gerekir.

Yabancı otlar, ilaç ile muntazam kaplandığı takdirde ot kontrolünde
iyi bir başarı elde edilir.
dönüme 20-40 litre su ile
verilmelidir.

AVANTAJLARI:
Kolay uygulanır

bölünmüş doz (split) uygulaması ile ardışık olarak
7-10 gün ara ile 3 uygulama şeklinde kul-lanılır. 1. uygulamadan
sonra ot çıkışı olmasa dahi 2. ve 3. uygulamalara devam edilmelidir.

Topraktan ve yapraktan etkilidir
SE formulasyonu sayesinde şeker pancarı için güvenlidir.
Yabancı ot kontrolünde etkinliği artar.
3 farklı etki mekanizması ile şeker pancarını yabancı otlara karşı başarıyla korur.
Ethofumesate, Phenmedipham ve Desmedipham’ın ideal karışımı ile daha iyi bir yabancı ot
kontrolü sağlar.
birleşiminde üç aktif madde içerir
SE formulasyona sahip herbistler şekerpancarı için yenilikçi ve gelişmiş bir uygulamaya sahiptir.
temel su bazlı suspo - emülsiyon formulasyonu ile sıvı içinde suspanse halde
bulunan katı parçacıklar ve küçük likit kürecikler sayesinde yabancı otların mumsu tabakasından
kolayca içeri girer.

Yabani hardal
(Sinapis arvensis)

İlacın Uygulamaya Hazırlanması ve Kullanma Şekli: Daha
önce kullanılmış olan ilaç artıklarını ilaçlama aletinden
iyice temizleyin. İlaçlama aletinin deposuna yarı miktarda
su konur. Tavsiye edilen dozdaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar
su ile karıştırılarak depoya atılır. Karıştırıcı çalışırken kalan su
depoya ilave edilir. Hazırlanan karışım hemen kullanılmalıdır.
Kısa iş molaları ardından ilaçlamaya geçmeden önce yaklaşık 10
dakika karıştıncı çalıştıktan sonra ilaçlamaya devam edilir.

Yabani marul
(Lactuca serriola)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu
(Amaranthus retroflexus)

Sirken
(Chenopodium album)

Normal şartlar altında tüm şeker pancarı çeşitleri
’ye çok iyi tolerans (uyum) gösterir. Pancar stres altında iken
herbisitlere karşı çok hassastır. Sürekli yağan yağmurlardan
sonra büyüme geriliği, ani sıcaklık değişimleri, daha önce atılan
bitki koruma ürünleri, yüksek ışık, ilaçlama sırasındaki ortam
sıcaklığı, kuvvetli rüzgâr, devamlı düşük ısılar, böcek ya da
mantar zararı gibi diğer faktörler şekerpancarını strese
sokabilir ve kotiledonlar zarar görebilir, yeterince büyüme
gerçekleşmez. Bu durumlarda herbisit kullanımı durumu
daha da kötüleştireceği için stres altındaki şekerpancanna
herbisit kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Hava sıcaklığı
25°C’nin üzerindeyse ilaçlama yapılmamalı, günün serin
saatlerinde kullanılmalıdır.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Yabancıot Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi
1. Uygulama
100 ml/da Çıkış sonrası Şeker pancarı
tam kotiledon aşamasında Yabancı
otların 2-4 yapraklı döneminde

Belvedere® Forte

Sirken (Chenopodium album)
Şeker pancarı

başlanılır.
2. Uygulama

Yabani hardal (Sinapsis arvensis)

100 ml/da İlk ilaçlamadan 7-10 gün

Yabani marul (Lactuca serriola)

sonra yaşayan veya tekrar çıkan

Sürünücü horozibiği (Amaranthus blitoides)

yabancı otları kontrol etmek için

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

kullanılır.
3.Uygulama
100 ml/da İkinci ilaçlamadan 7-10
gün sonra, yaşayan veya tekrar çıkan
yabancı otları kontrol etmek için
kullanılır.

