
® = BASF firmasının tescilli markasıdır.

Darıcan’la 
Mücadelede
Yüzünüz 
Gülsün

Tetris®

Yüksek sistemik etkili
"Darıcan" avcısı

Çeltik'te Dar Yapraklılara Karșı Üstün Etki



Tetris® Darıcan’a șans tanımaz!

TETRİS®

BÜTÜN ÇELTİK

ÇEȘİTLERİNDE KULLANILABİLİR.

Etki Mekanizması

Tetris® hızlı bir șekilde yabancı otların yeșil aksamları tarafından alınır 
ve büyüme noktalarına tașınır. Kısa süre içerisinde yabancı otlarda 
büyüme durur. İlk belirtiler uygulamadan 3-7 gün sonra taze yaprak-
larda sararma ve kızarma olarak ortaya çıkar. Uygun hava șartlarında 
(sıcaklık ve rutubet) yabancı otlar 2-3 hafta içerisinde tamamen ölür. 
Soğuk hava ve kuru toprak yabancı ot kontrolünü geciktirir, fakat 
etkiyi düșürmez. Tetris®’in topraktan etkisi olmadığından bütün ya-
bancı otlar çimlendikten sonra kullanılmalıdır.

Etkili Madde Profoxydim 75 g/l

Formülasyon EC (Emülsiyon konsantre)

Hedef Yabancı Otlar Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Çeltiksi Darıcan (Echinochloa oryzoides)

Doz 150 ml/da

Kullanım Șekli Kuruya alınmıș tavalarda, çeltiğin en az 4-5 yapraklı 
döneminde ve darıcanın kardeșleme bașlangıcı ile 
kardeșlenme ortası dönemi



Tetris®Darıcan’a șans tanımaz!

Etki Ettiği Yabancı Otlar

Darıcan, Akdarı (Çeltiksi darıcan)

Kullanım Șekli

• Tetris® bütün çeltik çeșitlerinde kullanılabilir.

• En iyi etkiyi, çeltiğin en az 4-5 yapraklı dönemi ve darıcanın kardeșleme bașlangıcı ile kardeșleme

ortasında olduğu dönemde gösterir.

• Uygulamadan iki gün önce tavalardaki su boșaltılarak çeltik kuruya alınır. Uygulamadan 2 gün

(48 saat) sonra tavalara tekrar su verilir.

• Dekara 20-40 litre su ve yelpaze tipi meme kullanılmalıdır.

• Uygulama atomizör, ULV aletleri ve uçak ile yapılmamalıdır.

Kontrol

Tetris®



BASF firması ZİMİD üyesidir.

ÇELTİK’TE

DAR YAPRAKLILARA KARȘI

MÜKEMMEL ÇÖZÜM

Uyarı: Yayıcı - yapıștırıcı ve yaprak gübreleri ile karıştırmayınız! 

09 11 12 13 21 30 32 39 45-51 61-65 71-9259

En İyi Uygulama Dönemi

Tetris®'in Üstün Özellikleri

• Çeltiğin en az 4-5 yapraklı olduğu dönem

• Bütün çeltik çeșitlerinde kullanılabilir.

• Avlama için idealdir.

• Dayanıklı Darıcan türlerini de öldürür.

• Mükemmel sistemik etkiye sahiptir ve darıcan türleri tarafından hızla alınır.

• Uygulamadan 1 saat sonra yağan yağmurdan etkilenmez.

Tetris® Darıcan’a șans tanımaz!

BASF firması ZİMİD (Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği) üyesidir.

® = BASF firmasının tescilli markasıdır.
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