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Azotrax

®

“Kanola odakl› temiz tarlalara do¤ru”

Azotrax®, Kanolada dar ve genifl yapraklı
yabancı otlara karflı ekim sonrası,
çıkıfl öncesi uygulanan yeni bir herbisittir."

= BASF firmas›n›n tescilli markas›d›r.
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Azotrax

®

Çoban çantası

Serçe dili

Fare kula¤ı

Hakiki papatya

HERB‹S‹T (Yabanc› ot ilac›)
SC (Süspansiyon konsantre)
Metazachlor, 333 g/l + Quinmerac, 83 g/l

• Genifl uygulama aral›¤›
• Bütün Avrupa'da en çok kabul gören yabanc› ot ilac›
• En genifl yabanc› ot kontrol yelpazesi
Bitki Ad›

Yabanc› Otlar

Kullanma Dozu ve Dönemi

Kanola

Çoban çantas› (Capsella bursa-pastoris), Serçe dili (Stellaria media), Fare kula¤›
(Anagallis foemina), Hakiki papatya (Matricaria recutita ), Boynuz otu (Cerastium
arvense), Yavflan otu (Veronica hederifolia), Zühre tara¤› (Scandix pecten-veneris),
Demir dikeni (Tribulus terrestris), Hakiki flahtere (Fumaria officinalis), Tarla köpek
papatyas› (Anthemis arvensis), Tavflan b›y›¤› (Poa annua), Delice (Lolium
temulentum), Yabani yulaf (Avena fatua)

200 ml/dekar
Ekim sonras› Ç›k›fl öncesi

ETK‹ fiEKL‹:
Azotrax®, tohumdan çimlenen dar ve genifl yaprakl› yabanc› otlar› ç›k›fl öncesi kontrol etmektedir.
UYGULAMA ZAMANI ve fiEKL‹:
Azotrax®, kanolan›n ekiminden sonra, ç›k›fl›ndan önce toprak yüzeyine dekara 20-40 litre su ile uygulanmal›d›r.
‹laçlamalar esnas›nda yelpaze tipi meme kullan›lmas› tavsiye edilir. Toprak nemi yetersiz veya ya¤›fl ihtimali az
ise uygulamadan sonra ya¤murlama sulama yap›lmal›d›r. Çok hafif yap›l› kumsal topraklarda y›kanma riski nedeniyle
ve organik maddesi %10'dan fazla olan topraklarda tutunma ve h›zl› parçalanma nedeniyle yeterli yabanc› ot
kontrolü sa¤lanamayabilir.
‹LACIN HAZIRLANIfiI:
Önerilen dozda ilaç, ayr› bir kapta bir miktar suyla iyice kar›flt›r›l›p, yar›ya kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna
ilave edilir ve depo suyla tamamlan›r.
KARIfiAB‹L‹RL‹K DURUMU:
ASP‹RE ve FASTAC gibi ilaçlar›m›zla kar›flt›r›labilir. Kar›fl›mlar bekletilmeden kullan›lmal›d›r.

Hakiki flahtere

Yavflan otu

Boynuz otu

Delice

Üretici Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen - Almanya
Ruhsat Sahibi ve Pazarlay›c›s›
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. fiti.
fiehit Fethi Bey Caddesi No: 49
Penpar ‹fl Han›, Kat: 6 / 603 Çankaya - ‹zmir
Tel: (0232) 489 30 97 - 441 10 47
Faks: (0232) 441 12 82
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. fiti. bir Z‹M‹D üyesidir.
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Yabani yulaf
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“Kanola odakl› temiz tarlalara do¤ru”

