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Aquadex

Kullanılacağı bitki ve yabancı otlar

Bitki 
adı Etkili olduğu yabancı otlar Kullanım dozu 

ve dönemi

Son ilaçlama 
ile hasat 

arasındaki 
süre

Çeltik

Kız otu [Cyperus difformis L.]

Kurbağa kaşığı [Alisma plantago-aquatica L.]

Sandalye sazı [Scirpus mucronatus L.]

Dip otu [Lindernia procumbens L.]

Güvercin ayağı [Ammania coccinea]

200 ml/da

Yabancı otların 
3-5 yapraklı 

olduğu 
dönemde

60 gün
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Aquadex

Sinerjistlerle güçlendirilmiş 
herbisit

•	 Kaliteli etken madde,
•	 Kaliteli yardımcı madde,
•	 Arttırılmış emsal üstü etki

yüksek teknoloji
güçlendirilmiş formül

En iyi sonuç için
Aquadex yabancı otlar çıktıktan sonra kuruya 
uygulanan bir yabancı ot ilacıdır. Aquadex uygu-
lanmadan önce tavalardaki sular kesilir ve tava-
lar kuruya alınır. Kuruya alınmış ve yabancı otla-
rın çıkmış olduğu tavalara ilaç uygulaması yapılır 
ve bir gün sonra tavalara tekrar su verilir.

Karışabilirlik 
durumu
Önerilen bitkilerde kullanılan herbisit, 
fungisit ve insektisitlerle karıştırılarak 
uygulanabilir. Karışımların bekletil-
meden kullanılması tavsiye edilir.



Özellikleri
•	 Aquadex çift etken maddeli seçici kontak etkili 

yabancı ot ilacıdır. 
•	 Aquadex tavsiye edildiği bitkilere hiçbir yan et-

kisi yoktur. 
•	 Aquadex suda kolay çözünebilir yoğunlaştırılmış 

formülasyon yapısındadır.
•	 Aquadex tarlalarımızda zor kontrol edilen san-

dalye sazı, kız otuna karşı yüksek etkilidir. Ayrı-
ca etiketinde yazılı olan diğer tüm otları 200ml/
da dozunda rahatlıkla kontrol eder.

Çeltikte çıkış sonrası kız otu mücadelesinde 
kullanılan çift aktif maddeli güçlendirilmiş etki 

mekanizmasına sahip yabancı ot ilacıdır. Aquadex farklıdır 
•	 Aquadex içeriğinde kullanılan aktif madde yük-

sek safi yettedir. Yüksek kalite aktif madde ne-
deniyle Aquadex emsallerinden %25 daha yük-
sek etkinlik gösterir.

•	 Aquadex içeriğinde emsal ürünlerden farklı ola-
rak emülgatör ve solvent kullanılmıştır. Aquadex 
emülsiyon stabilitesi, homojenizasyonu, içerik-
teki partikül boyutu, aktifi n dağılımı, formülasyon 
alkalilik/asidik durumu ve diğer parametreler 
çeltik için güvenli, ot için yüksek etkinlik için özel 
tasarlanmıştır.

•	 Aquadex gizli içeriğinde etkinlik arttırıcı özellikte 
özel ajanlar kullanarak etki güçlendirilmiştir.

•	 Aquadex içeriğinde ilacın ota hızlı girişini sağla-
yacak ve ot üzerinde üstün yayılma özelliği olan 
yeni yardımcı maddeler mevcuttur.

İkili etki mekanizması
Bentazone 
Seçici kontak bir herbisittir. Oldukça az hare-
ketlilik ile esas olarak yapraklardan alınır fakat 
aynı zamanda kökler tarafındanda alınabilir ve 
ksilemde akropetale doğru taşınır. Fotosentez 
II’de fotosentetik elektron taşımını engeller.

MCPA
Seçici sistemik bir herbisittir. Kökler ve yap-
raklar tarafından alınır ve taşınır. Meristematik 
dokudaki konsantrasyonu büyümeyi engeller.

Kontrol ettiği
önemli yabancı otlar

Kız otu
(Cyperus difformis (L.))

Kurbağa kaşığı
(Alisma plantago-aquatica (L.))

Sandalye sazı
(Scirpus maritimus (L.))
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Güvercin ayağı
(Ammania coccinea)

© 2011 Jean Pawek

Dip otu
(Lindernia dubia L.)

© 2003, Kay Yatskievych

İçerik
Bentazone:

250 gram/litre

MCPA Potasyum tuzu:
125 gram/litre
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Dominant otlar

Kız otu
[Cyperus difformis L.]

Dip otu
[Lindernia procumbens]

Sandalye sazı
[Scirpus mucronatus L.]

İki aktif madde,
iki farklı etki
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