
Barox®



 Avrupa tarımının 75% protein içeren ürünlerinlerdir. Bu ürünlerin en 

büyük kaynağı baklagillerdir.

 Baklagil tohumları %23-40 protein içerirken tahıl ürünleri %9-13 protein 

içermektedir. Bu da baklagillerin bizim hayatımızda ne kadar önemli bir 

yeri olduğunu göstermektedir.

 Baklagiller ve özellikle soya ile fasülye protein, yağ, vitaminler ve 

amino asitler açısından en zengin ürünlerdir.

 Toprak verimliliğini ve kalitesini özellikle azot içeriği bakımından arttırırlar.

Nutrition

ProfitNitrogen

Baklagillerin önemi



BASF Baklagil üretiminde her zaman 

çiftçinin yanındadır.

BASF baklagil tarımında yabancı ot ilacı kullanımı konusundaki ilk firmadır.

BASF olarak her zaman için daha iyisini yapmak başlıca hedefimizdir.

1971 de baklagillerde ilk kez Basagran ilacımızın tanıtımını yaptık.

1997 de BASF olarak Intervix ilacımızı geniş ve dar yapraklı otlarımız için geliştirdik.

Ve son olarakta baklagillerde en iyi ilaçlarımızdan birisi olan 

Barox ilacımızı pazara verdik..



Baklagillerde en iyi verim için Barox®
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• Yüksek seçicilikBaklagiller

• Geniş uygulama aralığı
Uygulama zamanında 
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• Baklagil üreticilerinin tercih ettiği 
teknoloji

Kolay kullanım

• Yüksek verimHasat

5 1



Yabancı ot ilacı denemeleri - 2014

Lokasyon : FR - Nérac

Barox

(150 ml/da)İlaçsız

Geniş ve dar yapraklı yabancı otlarda üstün performans

Barox®

1. Zorlu yabancı otlar



 Uygulama yabancı otların 1-4 yapraklı olduğu dönemlerinde yapılır.

 İlacın yıkanmaması için uygulama sonrası 4-5 saat yeterlidir.

 Barox geniş yapraklı yabancı otlarda etkin bir çözüm sunar.

 Kontrolü zor dar yapraklı yabancı otlara karşıda çok iyidir.
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1. Zorlu yabancı otlar





 En zorlu yabancı otlarda Barox ile etkin kontrol.

Barox®

1. Zorlu yabancı otlar
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Doz: Barox 150 ml/da.

Uygulama zamanı: BBCH 15-20

EU soy trials 2009 – 2014



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ABUTH (3)

AMARE (4)

AMBEL (1)

CAPBP (3)

CHEAL (10)

HIBTR (1)

MATIN (2)

POLCO (1)

POLLA (1)

POLPE (2)POROL (3)

SENVU (1)

SOLNI (1)

SONSS (1)

STAAR (1)

VERPE (1)

ECHCG (2)

PANMI (1)

POAAN (1)

Corum 1.9 l/ha + DASH 1 l/ha Corum 1.9 l/haBarox 150 ml/da+Zillione 100ml Barox 150 ml/da

Baklagillerdeki deneme sonuçları

Broad Weed Spectrum

Performance
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Yabancı ot kontrolünde daha iyi 
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Barox®

1. Zorlu yabancı otlar

Doz: Barox 150 ml/da+ 100 Zillione

Uygulama zamanı: BBCH 15-20
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Baklagiller için daha güvenilir 

Sadece sağlıklı ve güçlü bitkiler en yüksek verimi verebilir.

Bitkiler yetişme dönemlerinde strese maruz kalırlarsa verim ve kalite kaybederler.

Barox yüksek seçiciliğe sahip bir ilaçtır.

Barox®

2. Yüksek seçicilik

150 ml/da Barox

+ 100ml/da Zillione

Standard 

ilaç



Barox®
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Çiftçi olarak uygulama zamanında ÖZGÜR olun

 Barox uygulama esnekliğine sahiptir. Yabancı otlar ne zaman tarlanızda saldırıya geçerse o zaman kullanabilirsiniz.
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Barox®

3. Uygulama esnekliği

 İkinci bir ilaçlama şansımız vardır.

Barox® 

150 ml/da  
Birinci ilaçlama

Barox® 150 ml/da İkinci Uygulama

(Yeni ot çıkışı durumunda)
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Sadece     yabancı ot gelişim 

dönemine göre (1-4 yaprak)ilaçlama 

yapılabilir.

Baklagile göre değil.

Barox®

4. Kolay kullanım



Hava sıcaklığına dikkat ediniz.:

12 ile 26 derece arasında uygulanması tavsiye edilir.

Dekara 20 – 30 L. su kullanılır.

Barox®
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Barox kullanımıyla birlikte, yerfıstığı hasada kadar daha sağlıklı ve güvenli büyür. Bu da yüksek verimi getirir.

Verim ton/ha

Uygulama zamanıBBCH 15-20

2013-2014

Barox®

5. Yüksek verim

 Bölgenizdeki Baklagil uzmanı olun
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untreated Corum 1.9 l/ha + Dash 1 l/haİlaçsız Barox 150 ml/da.



BASF yabancı ot ilaç portfolyosu
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Çıkış öncesi

Stomp

Extra®

Çıkış sonrası

Basagran®

Barox®

Intervix Pro®

DAR YAP. GENİŞDAR & GENİŞ

Aramo 45
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