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Çeltik üretiminde verim kaybına neden olan 
kırmızı çeltik ve yabancı ot kontrolünde etkili 
çözüm sunan, Clearfield® çeltik üretiminiz için 
en uygun herbisittir.

Beyond®
 
New

Çeltikten başkasına yer yok!
Clearfield® çeltik için herbisit.



BASF Tarım Çözümleri  Türkiye Merkez
Bayraklı Tower, Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No: 81/22, 35030 Bayraklı / İzmir

® = BASF firmasının tescilli markasıdır.

Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın. Kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun. 
Herhangi bir fiziki zehirlenme durumunda hemen 114 nolu telefon hattından Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) ile irtibata geçin.

BASF firması ZİMİD (Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği) üyesidir.
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Detaylı Bilgi İçin:

Beyond® New;

*Ürün ve etki spekturumuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için www.agro.basf.com.tr’de Beyond® New ürün sayfasından bilgi edinebilirsiniz.

Kırmızı çeltik, üretimi yapılan çeltikle aynı familyadandır. Dolayısı ile kırmızı çeltiği tarladan 
temizlemek için kullanılan herbisitler aynı zamanda normal çeltiği de öldürmektedir.  
Çözüm olarak geliştirilen Clearfield® çeltik tohumu teknolojisi, çeltik çeşidi Beyond® New 
(Imazamox)’den etkilenmez, tarlada istenmeyen kırmızı çeltiği etkisiz hale getirerek 
çeltiği korur, maksimum destek ve verim sağlar.

Beyond® New, sadece kırmızı çeltiği 
(Oryza sativa var. sylvatica) kontrol etmekle 
kalmaz, aynı zamanda Clearfield® çeltik 
üretiminde istenmeyen diğer yabancı 
otların da kontrolünü sağlar.

UYGULAMA

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çeltik üretiminde verim kaybına neden olan 
kırmızı çeltik ve yabancı ot kontrolünde 
etkili çözüm sunarak, Clearfield® çeltik 
üretiminiz için en uygun herbisittir.

Temiz Çeltik Üretiminde

Kırmızı çeltik ile mücadelede 
mahsulünüze zarar vermeyen 
akıllı çözüm!

Maksimum Destek!

Baraj Otu
(Diplachne fusca)

Su Biberi
(Polygonum hydropiper)

Darıcan
(Echinochloa crus-galli)

Dipotu
(Lindernia procumbens)

Güvercin Ayağı
(Ammania coccinea)

*Yalnızca Cearfield Çeltik çeşitlerinde kullanılır.
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Uygulamadan 2 gün önce tavalardaki su boşaltılır.

Uygulama yapıldıktan 48 saat sonra tavalara tekrar su verilir.

1. uygulama; çıkış sonrası, yabancı otlar 
2-4 yapraklı, çeltik bitkisi 1-3 yapraklı 
dönemde yapılır.

2. uygulama ise; ilk uygulamadan 15-20 gün 
sonra çeltik kardeşlenme döneminde iken yapılır.

Etkin bir yabancı ot kontrolü için ilk uygulamadan 
sonra muhakak ikinci uygulama yapılmalıdır.

Yabancı otların direnç kazanımını önlemek amacı ile 
Beyond®New’i bir üretim sezonunda tavsiye edilen 
ilaçlama sayısından fazla kullanmayınız.

Beyond® New
125 ml / da

Beyond® New
125 ml / da


