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Kanola tarımında yabancı otla mücadele için sıklıkla kullanılan diğer çözümlerden farklı olarak HRAC Grup K1 etki mekanizmasına 
sahip KerbTM Flo 400 SC, karaçim türleri, adi yavşan otu, püsküllü çayır ve sakal otu türlerini başarı ile kontrol eder.

Kanolada Yabancı Otlara 
Güçlü Çözüm

KERBTM

FLO 400 SC
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Yabancı otları, sistemik ve kökler tarafından alınarak etkileyen KerbTM Flo 400 SC, kanolaya selektiftir ve kanola tarımında kontrol 
edilmesi zor olan yabancı otlara karşı etkili sonuç veren bir çözümdür.

Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız. Kullanılmadan önce etiketi ve ürün 
bilgisini dikkatlice okuyunuz ve yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında 
kullanılması yasaktır.
UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel:114
Herhangi bir zehirlenme, kaza veya acil durumda aşağıdaki Dow AgroSciences acil telefon 
numarasını arayarak da yardım alabilirsiniz.
Dow AgroSciences Acil: +90 533 336 40 89 
Bu ürün Dow AgroSciences A.Ş. adına ruhsatlıdır. Dow AgroSciences ve DuPont bitki koruma 
bölümleri Türkiye’de Corteva Agriscience çatısı altında birleşme sürecindedir.

Dow AgroSciences A.Ş. İçerenköy Mahallesi Umut Sokak No:10/12 AND Kat:3
Ataşehir/İstanbul

Yağmur öncesinde yapılan 
uygulamalardan daha iyi sonuç alınır.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE YABANCI OTLAR

BİTKİ YABANCI OT
UYGULAMA

DOZU

   KANOLA 175 ml/da

Sakal otu

Püsküllü çayır otu

Çok çiçekli delice

Kara çayır

İnce delice

Kendi gelen buğday

Adi yavşan otu

(Aegilops cylindrica)

(Bromus tectorum)

(Lolium multiflorum)

(Lolium perenne)

(Lolium rigidum)

(Triticum aestivum)

(Veronica hederifolia)

DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ

Ekim ayından Şubat ayına kadar kanola bitkisinin 5-10 cm 
boyunda olduğu ya da 3-5 yapraklı dönemi, yabancı otlara göre 
ise erken çıkış sonrası dönemi uygulama için en ideal zamandır.

Uygulamadan en iyi sonucun alınabilmesi için hava sıcaklığına 
ve toprak koşullarına mutlaka dikkat edilmeli; havanın serin ve 
toprağın nemli olduğu koşullarda uygulama yapılmalıdır.

Püsküllü çayır Kara çayırÇok çiçekli delice Adi yavşan otu
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