Uygulamada Esnek Zamanlı
Buğdayda VERBEN® Farkı

Verben®, buğdayda kök ve kök boğazı çürüklüğüne karşı başarılı sonuç sağlar. Buğdayın başak çıkış dönemine kadar uzanan
uygulama zamanı ile üreticilere kullanımda esneklik avantajını sunan Verben®, bu özelliği ile buğdayda başak yanıklığını da kontrol
eder. Kök ve kök boğazı çürüklüğü ile küllemenin kontrolünde güçlü, rahat ve başarılı bir mücadele sunan Verben®, buğdayda farkını
ortaya koyan bir çözümdür.
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İçeriğinde etki mekanizmaları farklı iki aktif madde olan Verben®, tavsiye edilen uygulama zamanına, yöntemine ve dozuna uygun
kullanıldığında dayanıklılık yönetimi için ideal bir çözümdür.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
BİTKİ ADI

BUĞDAY

UYGULAMA
DOZU

ZARARLI ORGANİZMA ADI

Septorya yaprak lekesi (Septoria tritici)

100 ml/da

Tahıl küllemesi

(Erysiphe graminis)

75 ml/da

Sarı pas

(Puccinia striiformis)

75 ml/da

Buğdayda başak

(Fusarium culmorum,

SON UYGULAMA
İLE HASAT
ARASINDAKİ
SÜRE

42 gün

yanıklığı

Fusarium graminearum)

Fide yanıklığı,

(Fusarium spp.,

kök ve kök boğazı

Rhizoctonia spp.,

çürüklüğü

Bipolaris sorokiniana)

100 ml/da

100 ml/da

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ
Verben®’den en iyi sonucun alınabilmesi için tavsiye edilen

bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumda yeşil aksama

uygulama

uygulama

zamanına

ve

yöntemine

uyulması

önemlidir.

yapılmaya

başlanmalıdır.

Çiçeklenme

devresinin

Septorya mücadelesinde doğru uygulama zamanı bayrak

ortası başak yanıklığı ile mücadelede için doğru uygulama

yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak

zamanıyken, kök ve kök boğazı çürüklüğüne karşı ise hastalık

çıkışı öncesidir. Külleme ve sarı pas mücadelesinde iklim

ilk görüldüğünde yeşil aksama uygulama yapılmaya başlanması

koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın

gerekir.

Tekrar uygulama yapılması gerektiğinde
dayanıklılık yönetimi için farklı etki mekanizmasına
sahip çözümlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

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.
Acil durum telefon numarası: +90 538 973 22 00
Verben® ve diğer bitki koruma ürünlerimizle ilgili olarak teknik bilgi almak için
+90 322 355 68 00 nolu telefondan bizi arayabilirsiniz.
Bu ürün DuPont Turkey Endüstri Ürünleri LTD. ŞTİ adına ruhsatlıdır. DuPont bitki koruma
bölümleri Türkiye’de Corteva Agriscience çatısı altında birleşme sürecindedir.
Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2 Palladium Tower İş Merkezi, Kat:12 34746
Ataşehir/İstanbul
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