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Buğdayda dar yapraklı yabancı ot mücadelesinde tek uygulama ile başarılı sonuç veren Wheater® 45 OD, çıkış sonrası kullanılan ve 
sistemik etkiye sahip bir çözümdür. OD formülasyonu ile yaprakta yüksek tutunma ve geniş yayılma alanı sağlayan Wheater® 45 OD 
hedef türün bünyesine daha hızlı ve daha çok etki eder.

Buğdayda Dar Yapraklı İçin 
Wheater® En Etkili Seçim



WHEATER® 45 OD

Uygulama yapıldıktan sonra yabancı otların büyümesi hızlı bir 
şekilde durur. Fakat yabancı otların hassasiyetine ve şartlara 
göre değişmekle birlikte; ölmekte olan bitkilerde renk değişimi 
gibi tipik belirtilerin oluşması uygulamadan 1-3 hafta sonra 
görülmeye başlar.
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KULLANILDIĞI BİTKİLER VE YABANCI OTLAR
BİTKİ YABANCI OT UYGULAMA DOZU

BUĞDAY

40 ml/da

50 ml/da

Adi Yavşan Otu

Kısır yabani yulaf

Püsküllü çayır

Uzun süpürge otu

Dil kanatan

(Veronica hederifolia)

(Avena sterilis)

(Bromus tectorum)

(Descurainia sophia)

(Galium aparine)

Buğdayda dar yapraklı yabancı ot mücadelesinde başarılı sonuç sunan Wheater® 45 OD, formülasyonundaki safener oranın yüksekliği 
sayesinde buğdayda daha emniyetli olan bir yabancı ot ilacıdır.

Yabancı otların durgun döneminde, sıcaklık 5 
dereceden düşük olduğunda, kültür bitkisinin 
ve yabancı otların stres altında olduğu 
dönemlerde uygulama yapılmamalıdır. Bu 
koşulların düzelmesi beklenmelidir.

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ
En iyi etki, yabancı otların hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin 
buğday tarafından kapatılmadığı zaman yapılan ilaçlamalardan 
alınır. Buğdayın kardeşlenme dönemi ortasından sapa kalkma 
başlangıcına kadar olan devrede; dar ve geniş yapraklı yabancı 
otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde kullanılmalıdır.

Kısır yabani yulaf Dil kanatan

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 
Wheater® 45 OD 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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