Geni̇ş Yapraklı Yabancı
Otlara Karşı
Grafimax® İle Yüksek Başarı

Sistemik ve geniş etki alanına sahip Grafimax® tavsiye edilen doza uyulduğunda bitkilere yan etkisi olmayan geniş yapraklı
yabancı ot çözümüdür. İçeriğindeki etkili maddeler yapraklar, sürgünler ve kökler tarafından alınarak büyüme noktalarına taşınır ve
uygulamadan kısa bir süre sonra yabancı otların büyümesi durur. Grafimax® buğday ve arpada yaygın görülen geniş yapraklı
otlara karşı mahsulünüzü korur; verim ve kalite kaybının oluşmasını engeller.
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271,49 g/L (180 gae/L) 2,4-D EHE + 11.8 g/L (10 gae/L) Aminopyralid + 5.0 g/L Florasulam
Grafimax® tavsiye edilen uygulama zamanına ve dozuna uyulduğunda, kültür bitkisi ile yabancı otların kuraklık, devam eden don ve
aşırı yağış gibi stres koşulları altında olmadığı zamanlarda uygulandığında en iyi sonucu veren bir bitki koruma çözümüdür.

KULLANILDIĞI KÜLTÜR BİTKİLERİ VE YABANCI OTLAR
BİTKİ

BUĞDAY,
ARPA

Yaz kavancıotu
Tarla köpek papatyası
Çoban çantası
Yapışkanot
Boynuzlu yoğurtotu
Kendi gelen ayçiçeği
Yabani çivit otu
Kendi gelen mercimek
Taşkesen otu
Sarı taş yoncası
Yabani hardal
Kokarot
Sarıot
Gökbaş
Pelemir
Köygöçüren
Uzun süpürge otu
Ballıbaba
Tarla düğün çiçeği
Yabani turp
Küçük turp
Gelincik
Meryem dikeni
Koca fiğ
Yabani fiğ
Doğu ballıbabası

YABANCI OT

UYGULAMA DOZU

(Adonis aestivalis)
(Anthemis arvensis)
(Capsella bursa-pastoris)
(Galium aparine)
(Galium tricornutum)
(Helianthus annuus)
(Isatis tinctoria)
(Lens culinaris)
(Lithospermum arvense)
(Melilotus officinalis)
(Sinapis arvensis)

75 ml/da

(Bifora radians)
(Boreava orientalis)
(Centaurea depressa)
(Cephalaria syriaca)
(Cirsium arvense)
(Descurainia sophia)
(Lamium amplexicaule)
(Ranunculus arvensis)
(Raphanus raphanistrum)
(Rapistrum rigosum)
(Papaver rhoeas)
(Silybum marianum)
(Vicia narboniensis)
(Vicia sativa)
(Wiedemannia orientalis)

100 ml/da

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

kullanıldığında başarılı bir sonuç alınamayacağı için
tavsiye edilmez.

Grafimax ’tan en iyi sonucun alınabilmesi için geniş
yapraklı yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu, hızlı
büyüme gösterdikleri ve üstlerinin hububat tarafından
kapatılmadığı
dönemde
uygulama
yapılmasına
özen gösterilmelidir.

Grafimax®’ın başarısı uygulama sırasında doğru miktarda
su kullanımı ile de yakından ilgilidir. Başarılı bir sonuç için
dekara 20-40 litre su kullanılması gerekir.

Bir bitki koruma çözümü olarak Grafimax®’ın uygulama
dönemi yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden,
hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar geçen
dönemdir. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra

Bitki koruma ürünlerini güvenli ve kurallara uygun şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce
etiketi ve ürün broşürünü dikkatlice okuyarak yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin
dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

®

Zehirlenme durumunda Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)’nin 114 numaralı
telefonunu arayınız.
Herhangi bir kaza veya acil durumda aşağıdaki Acil Durum Telefon Numarasını arayarak da
yardım alabilirsiniz.

Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, devam eden
gece donları, aşırı soğuk, aşırı sıcak, aşırı yağış gibi
nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama
yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar
beklenmelidir.

Acil durum telefon numarası: +90 538 973 22 00
Grafimax® ve diğer bitki koruma ürünlerimizle ilgili olarak teknik bilgi almak için
+90 322 355 68 00 nolu telefondan bizi arayabilirsiniz.
Bu ürün Corteva Turkey Tarım A.Ş. adına ruhsatlıdır.
Taşçı Mahallesi Karataş Bulvarı No: 910 Yüreğir/Adana
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