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Mikado® 85 WG buğdayda çıkış sonrası kullanılan, hem dar hem geniş yapraklı yabancı otları kontrol eden bir çözümdür. Buğday 
hasadından sonra aynı tarlaya ekilebilecek mahsüllere olumsuz etkisi yoktur.

Buğdayınız Emin Ellerde
Mikado® İle Kontrol Sizde



MIKADO® 85 WG

Buğdayda çıkış sonrası kullanılır. 

Buğdayın kardeşlenme dönemi ortasından sapa kalkma 
dönemine kadar uygulanabilir. 

Buğday hasadından sonra aynı tarlaya ekilebilecek mahsüllere 
olumsuz etkisi yoktur.

Sistemik etkiye sahip bir yabancı ot ilacıdır.

Corteva Agriscience Türkiye Merkez Ofis
Tel: 0 322 355 68 00 - Faks: 0 322 503 33 74 - E-mail: iletisim@corteva.com

www.corteva.com.tr - facebook.com/CortevaTR
http://www.youtube.com/c/Corteva   

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE YABANCI OTLAR
BİTKİ YABANCI OT UYGULAMA DOZU

BUĞDAY

DAR YAPRAKLI YABANCI OTLAR

26.5 g/da
+

50 ml/da Dassoil
26 - 2N

GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLAR

Kısır yabani yulaf
Püsküllü çayır

Boylu papatya

Sarıot

Gökbaş

Köy göçüren

Uzun süpürge otu

Dil kanatan

Yabani çivit otu

Hakiki papatya

Adi yavşan otu 

(Anthemis altissimum)

(Boreava orientalis)

(Centaurea depressa)

(Cirsium arvense)

(Descurainia sophia)

(Galium aparine)

(Isatis tinctoria)

(Matricaria chamomilla)

(Veronica hederifolia)

(Avena sterilis)
(Bromus tectorum)

Püsküllü çayır, yabani yulaf, gökbaş ve papatya kontrolünde başarılı sonuç veren bir yabancı ot ilacıdır.

Geniş yapraklı yabancı otların
2-6  gerçek yapraklı olduğu döneme kadar

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

En iyi sonucun alınabilmesi için toprak rutubetinin yeterliliğine 
ve uygulamanın yabancı otların genç ve aktif dönemlerinde 
yapılmasına mutlaka dikkat edilmelidir.

Dar yapraklı yabancı otların 2 yapraktan
4 kardeşli olduğu döneme kadar

Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün 
bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında 
kullanılması 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 
Mikado® 85 WG ve diğer bitki koruma ürünlerimizle ilgili olarak teknik bilgi almak için  
+90 322 355 68 00 numarasından bizi arayabilirsiniz.

Bu ürün Dow AgroSciences A.Ş. adına ruhsatlıdır. Dow AgroSciences ve DuPont bitki koruma 
bölümleri Türkiye’de Corteva Agriscience çatısı altında birleşme sürecindedir.
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