DOĞRU MÜCADELE ZAMANI VE YÖNTEMİ
Tarzec® 320 WG buğdayın kardeşlenme döneminin ortasından sonuna kadar
uygulanabilir. Yabancı otların çıkışlarını tamamladığı, ideal olarak dar yapraklı yabancı
otların henüz kardeşlenmediği 2 ile 4 yapraklı dönemde yapılan uygulamalardan en iyi
sonuç alınır.
Geniş yapraklı yabancı otlarda ise ideal uygulama zamanı, geniş yapraklı yabancı otların
2 ile 6 gerçek yapraklı olduğu ve aktif olarak büyümekte olduğu dönemdir.

Tarzec 320 WG
(BBCH 12-32)

Yabancı Otun Olmadığı Tarlalar
Tarzec® İle Seçki̇n Buğdaylar
Buğdayın sapa kalktıktan sonraki geç
dönemlerinde uygulanmamalıdır.
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Buğdayda yabancı otlar
Buğdayla yabancı otların rekabeti, toprak yüzüne çıktıktan hemen sonra başlamakta, mücadele geciktikçe ürün
kaybı da artmaktadır. Buğday ve arpaya göre erken çimlenen ve daha hızlı gelişme gösteren yabancı otların zararı
tarladaki yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Yoğunluğun çok yüksek olduğu tarlalarda ürünün tamamen yok olmasına
ve hasadın güçleşmesine neden olurlar. Yabancı ot tohumları ürün içine karışarak onun satış değerini düşürür.
Yabancı otlar birçok hastalık etmeni ve zararlı böcekler için sığınma, üreme ve beslenme yeri oluşturarak da dolaylı
zarara neden olur.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE YABANCI OTLAR
BİTKİ

YABANCI OT

Tilki kuyruğu
Taşkesen otu
Adi yavşan otu
Arap baklası

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

DAR YAPRAKLI YABANCI OTLAR

(Alopecurus myosuroides)

GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLAR

(Lithospermum arvense)
(Veronica hederifolia)
(Vaccaria pyramidata)

UYGULAMA DOZU
7.5 g/da
+
100 ml/da Surfer EH-9

DAR YAPRAKLI YABANCI OTLAR

Buğday tarlalarının en önemli yabancı otlarından biridir. Dar yapraklı ve kışlık bir yabancı ottur. Tek yıllık olup, sap
uzun, dik ve güçlüdür, boyu 130 cm’ye kadar ulaşabilmektedir. Kardeş sayısı fazladır. Düşük yoğunlukta bile önemli
verim kayıplarına neden olur.

Yabani yulaf
Kısır yabani yulaf
Püsküllü çayır

(Avena fatua)
(Avena sterilis)
(Bromus tectorum)

GENİŞ YAPRAKLI YABANCI OTLAR
BUĞDAY

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)
Killi ve ıslak toprakları seven, tek yıllık bir yabancı ottur. Yaklaşık 60 cm boyunda ancak 140 cm’ye kadar büyüyebilir.
Sap çıplak, üzeri düz değil, boğumlar kırmızımsıdır. Kültür bitkisi sık olduğunda yalnız bir tek sap oluşturur,
kardeşlenmez.

Ballıbaba
Boynuzlu yoğurt otu
Çoban değneği
Doğu ballıbabası
Gelincik
Kan damlası
Kokar ot
Köygöçüren
Sarı ot
Şahtere
Tarla köpek papatyası
Tüylü kuş fiği
Uzun süpürge otu
Yapışkan otu
Yabani çivit otu

(Lamium amplexicaule)
(Galium tricornutum)
(Polygonum aviculare)
(Wiedemannia orientalis)
(Papaver rhoeas)
(Adonis aestivalis)
(Bifora radians)
(Cirsium arvense)
(Boreava orientalis)
(Fumaria officinalis)
(Anthemis arvensis)
(Vicia villosa)
(Descurainia sophia)
(Galium aparine)
(Isatis tinctoria)

9 g/da
+
100 ml/da Surfer EH-9

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.

İçerdiği Arylex™ ve pyroxsulam aktif maddeleri ile buğdayda dar ve geniş yapraklı yabancı otların kontrolünde tek
uygulamada başarı sağlayan Tarzec® 320 WG, buğdayda kalite ve verim kaybının engellenmesine yardımcı olur.
Tavsiye edildiği doz ve şekilde uygulandığında buğday hasadından sonra aynı tarlaya ekilebilecek ürünlere olumsuz
etkisi olmayan Tarzec® 320 WG, farklı etki mekanizmalarına sahip iki etkili madde içeren yeni bir çözümdür.

Acil durum telefon numarası: +90 538 973 22 00
Tarzec® 320 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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