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• Düşük dozlarda etkindir.
• Tavsiyelere uygun kullanıldığında şeker pancarı bitkisinde fitotoksisiteye sebep olmaz.
• Şeker pancarında farklı etki mekanizmalı yabancı ot ilaçları ile tank karışımı olarak veya bir ilaçlama programı 
dahilinde beraber kullanılabilir.
• Debut® uygulamadan 6 saat sonra yağan yağışlardan etkilenmez, uygulamayı tekrarlamaya gerek kalmaz.

Aktif maddesi:  %50 Triflusulfuron methyl
Suda Dağılabilir Granül (WG)Formülasyonu:

Özellikleri:

*Debut® mutlaka beraberinde verilen yayıcı yapıştırıcı Trend® 90 ile kullanılmalıdır.
  Trend® 90'ın dozu dekara 20 ml'dir

Bitki Adı Yabancı Ot Adı Kullanım Dozu

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

3g/da+20ml/da Trend® 90*

 
Papatya (Matricaria spp.)
Adi yavşan otu (Veronica hederafolia)
Kolza (Brassica napus)

Şeker pancarı

Yabani Hardal 
(Sinapis arvensis)

Papatya  
(Matricaria spp.)

Adi Yavşan Otu 
(Veronica hederafolia)

Kolza 
(Brassica napus)

Herbisit



Uygulama
zamanı: 

Bir hafta arayla iki uygulama yapılmalıdır. İlk uygulama, yabancı otların çıkışından sonra yabancı otların 
erken gelişme dönemlerinde (2-4 yaprak) kaplama ilaçlama şeklinde yapılmalıdır. İkinci uygulama ise ilk 
uygulamadan bir hafta sonra yapılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız hava koşullarında 
yapılmalıdır. 

Münavebe: 

Karışabilirlik
durumu:

Debut®‘un toprakta kalıcılığı çok kısadır ve sonra ekilecek ürünlere yan etkisi azdır. Münavebe bitkisi 
ekilmeden önce iyi bir toprak işleme yapılmalıdır. Aynı takvim yılında, hububatlar güvenle ekilebilir. Debut® 
uygulaması yapılmış şeker pancarı hasadından sonraki yılın, takip eden bahar aylarında her türlü bitki ekilip 
dikilebilir. Ekilen tarlanın bozulması durumunda Debut® uygulamasından 4 ay sonra şeker pancarı, arpa ya 
da keten ekilebilir. Kullanılan diğer ürünlerin etiket bilgilerine de dikkat edilmeli, bu ürünlerin bu konuda 
başka kısıtlamaları varsa dikkate alınmalıdır.

Debut® şeker pancarında çıkış sonrası yabancı otlarla mücadelede ek olarak kullanılan ruhsatlı birçok 
herbisit ile karıştırılabilir.

Debut® +Trend® 90
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Aktif maddesi:    % 80 Lenacil
Formülasyonu:

Özellikleri:

   Suda Islanabilir Toz (WP)

Doğru zamanda ve doğru dozda kullanımında mükemmel yabancı ot kontrolü sağlar.
Kullanım zamanlarına da baktığımızda şeker pancarının yabancı otla rekabete girmeden rahat 
bir şekilde gelişmesine olanak tanır.

Venzar® şeker pancarında tek yıllık yabancı otların mücadelesinde kullanılır. En iyi netice için 
ilaçlama iyi hazırlanmış keseksiz ve otsuz tarlaya yapılmalıdır. İlaçlamadan sonra ilacın yabancı 
otların köklerinin bulunduğu bölgelere taşınabilmesi için 2-3 cm derinliğinde yapılan bir toprağa 
karıştırma, yağmur veya yağmurlama sulama gereklidir. Pancar tohumları mibzerle 3 cm'den 
daha derine ekilmelidir.

Venzar® doğrudan doğruya ekimden önce ekim için hazırlanmış tarlaya uygulanır ve tırmık 
veya benzeri aletlerle 2-3 cm derinliğinde toprağa karıştırılır. Pancar ekimi bu uygulamadan 
sonra en geç 2 hafta içinde yapılmalıdır. Pancar tohumları mibzerle 3 cm'den daha derine 
ekilmelidir.

Bu şekilde yapılan uygulamalarda toprağa karıştırma yapılmaz. Onun yerine ekimden hemen 
sonra yağmurlama sulama veya yeterli miktarda yağışa ihtiyaç vardır.

Venzar® bu bitkilerdeki yabancı ot mücadelesinde geniş olarak tavsiye edilir. Doz ve diğer 
hususlar şeker pancarında olduğu gibidir.

Uygulama tavsiyesi: 

Ekim Öncesi: 

Kırmızı Pancar
Yemlik Pancar: 

Çıkış Öncesi:
(pancar ekiminden sonra): 
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Yabani Hardal 
(Sinapis arvensis)

Papatya  
(Matricaria spp.)

Sirken
 (Chenopodium album)

Hakiki şahtere 
(Fumaria officinalis)

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı Kontrol Ettiği Yabancı Otlar Uygulama Dozu

Şeker Pancarı

Fare kulağı (Anagallis arvensis)
Adi papatyası (Anthemis spp.)
Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)
Sirken (Chenopodium album)
Yabani krizantem (Chrysanthemum segetum)
Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)
Papatya (Matricaria spp.)
Gelincik (Papaver rhoeas)
Tavşanbıyığı (Poa annua)
Sarmaşık (Polygonum spp.)
Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)
Yabani turp (Raphanus raphanistrum)
Labada (Rumex spp.)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Adi eşek marulu (Sonchus oleraceus)
Kuş otu (Stellaria media)

50-100 gr/dekar

Organik maddece fakir (%1.3-1.9 ve daha az), hafif 
bünyeli topraklarda 50 gr/da;

Organik maddece fakir (%1.3-1.9) ve çok fakir 
(%0.7-1.3), ağır bünyeli topaklarda 75 gr/da;

Organik maddece zengin (%1.3'den fazla) orta - ağır 
bünyeli topraklarda 100 gr/da'dır.

Organik madde içeriği %0.7'den daha az olan topraklar-
da Venzar®'ın kullanımı tavsiye edilmez.
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Topguard® EQ  Şeker pancarı yaprak lekesi (Cercospora beticola) hastalığına karşı koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahip
 bir fungisittir. İçeriğinde bulunan iki aktif maddenin oluşturduğu sinerjik etki ile hızlı ve uzun süreli koruma sağlar.

   

• Bitki bünyesinde translaminar ve sistemik aktivite ile iyi bir dağılım gösterir.

Bitki fizyolojisine olumlu katkı yapar.
• Hastalık etmenlerine karşı hem koruyucu, hem de tedavi edici etkisi vardır.
• 

Şeker pancarı yaprak lekesi
(Cercospora beticola)
hastalığına karşı Azoxystrobin: 

• Bitki bünyesine hızla alınımını sağlayan sistemik aktivite özelliğine sahiptir.
• Hastalık etmenlerine karşı hem koruyucu hem de tedavi edici etkisi vardır.
• Bitkinin yeni gelişen aksamlarına da taşınımı vardır.

Şeker pancarı yaprak lekesi
(Cercospora beticola)
hastalığına karşı Flutriafol:

 

 
 

 
 

Fungisit

 

 
  

 

Aktif maddesi: 
Formülasyonu: 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Flutriafol

Cyproconazole

Tetraconazole

Triadimenol

Epoxiconazole

Tebuconazole

Propiconazole

Flusilazole

Hexaconazole

Difenoconazole

Triazole grubu fungisitler içerisinde
en hızlı sistemik aktiviteye sahiptir.

• 

Koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir.• 

Flutriafol: Benzersiz sistemik aktivite

Bazı fungisitlerin sistemiklik derecesi:
(Kow Log. Lipofilite, uygulanan bir
fungisitin sistemik / hareketli olduğu
gösteren bir ölçüdür.)

296g/l Azoxystrobin + 218 g/l Flutriafol
Süspansiyon Konsatre (SC)

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

30 ml/da 42 günŞeker Pancarı  

Zararlı Organizma Adı

Yaprak Leke Hastalığı (Cercospora beticola)

Topguard ® EQ
Fungisit

Yaprak Leke Hastalığı 
(Cercospora beticola)



 

 
 

 
 

Fungisit

• Güçlü koruyucu ve tedavi edici özellik gösterir.
• Uygulandığı andan itibaren uzun süreli koruma sağlar.
• Şeker pancarında görülen yaprak lekesi hastalığı ile mücadelede farkı hemen görülür ve diğer ilaçlara göre
daha hızlı etki eder.
• İlacın bitki bünyesinde hızla hareket etmesi yeni gelişen bitki aksamlarına ilacın taşınması ve hastalıklarla
mücadelede önemli avantaj sağlar.
• Yağmur ile yıkanmaya dayanıklıdır.  

Özellikleri:

 

 
  

 

Impact  250 SC® , şeker pancarı yaprak leke hastalığına karşı kullanılan koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahip bir fungisittir.

Aktif maddesi:    250 g/l Flutriafol 
Formülasyonu:    Süspansiyon Konsantre (SC)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Flutriafol

Cyproconazole

Tetraconazole

Triadimenol

Epoxiconazole

Tebuconazole

Propiconazole

Flusilazole

Hexaconazole

Difenoconazole

Triazole grubu fungisitler içerisinde
en hızlı sistemik aktiviteye sahiptir.

• 

Koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir.• 

Flutriafol: Benzersiz sistemik aktivite

Bazı fungisitlerin sistemiklik derecesi:
(Kow Log. Lipofilite, uygulanan bir
fungisitin sistemik / hareketli olduğu
gösteren bir ölçüdür.)

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

25 ml/da 35 günŞeker Pancarı  

Zararlı Organizma Adı

Yaprak Leke Hastalığı (Cercospora beticola)

Şeker pancarı yaprak leke hastalığına karşı: Şeker pancarı erişkin yapraklarının %5’inde birer
cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk ilaçlamaya başlanır. 15- 20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Uygulama zamanı:

Impact ® 250 SC
Fungisit

Yaprak Leke Hastalığı 
(Cercospora beticola)



Bitki Koruma Ürünlerinin Güvenli Kullanımı 
Ürün Sorumluluğumuz (Stewardship)

 

 

 

 

BKÜ Temini
İlgili bitki ve zararlı organizmaya ruhsatlı bitki koruma 

ürünlerini yetkili satış noktalarından ve orijinal ambalajında 
alınız. Sahte ürünlere dikkat ediniz. (Fiş/fatura isteyiniz. 

Kapalı orijinal ambalajında, Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı 
Türkçe etiketli ürünleri alınız). Ürünü kullanmadan ve 

uygulamadan önce etiketi okuyunuz. BKÜ Güvenli Taşınması
Ürünleri aracın arkasında taşıyınız. İnsan, evcil hayvan, 
yiyecek, giysi ve hayvan yemiyle birlikte asla taşımayınız. 
Taşıma sırasında bir şeyler yemeyin, içmeyin ve sigara 
kullanmayınız. Bir dökülme meydana gelirse temizlemek için 
gerekli malzemeyi yanınızda bulundurunuz.

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
Daima etikette belirtilen Kişisel Koruma Ekipmanlarını 
kullanınız. Kullandıktan sonra yıkayınız ve ürünlerden uzak 
bir yerde saklamaya özen gösteriniz. Periyodik olarak 
kontrol edin ve gerektiğinde değiştiriniz. 
Uygulamacıların mutlaka uzun kollu gömlek, uzun pantolon, 
ayakkabı ve çorap giymesi gerektiğini unutmayınız.

BKÜ Güvenli Depolanması
Ürünleri evden uzakta, kapalı ve güvenli bir yerde 

çocuklardan, hayvanlardan, yiyeceklerden ve yemlerden 
uzakta saklayınız. Ayrıca orijinal ambalajında, ağzı kapalı ve 

etiketiyle birlikte saklayınız.

Uygulama Metodları
Uygulama ekipmanını kalibre ediniz. Uygun büyüklük ve damla 

sayısı için uygun başlık kullanınız. İlaç karışımını etiket 
tavsiyelerine göre hazırlayınız. Bulaşmayı azaltmak için hava 

koşullarını kontrol edin ve günün en uygun saatlerinde 
uygulama yapınız. Mevcut yönetmeliklere

uyunuz. Uygulama ekipmanını kullandıktan sonra yıkayınız ve 
periyodik olarak bakımını yapınız.

Hijyen
Ürünleri kullandıktan veya uyguladıktan sonra duş alınız.

Duştan sonra temiz giysiler giyiniz. İş kıyafetlerini eldiven 
kullanarak ve günlük giysilerden ayrı olarak yıkayınız ve iş 

kıyafetlerini ayrı saklayınız.

Boş Ambalajların İmhası
Kullanılan ürünün boş ambalajının dörtte birine kadar 
temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu 
ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız. 
Boş ambalajların imhasını yerel kurallara uygun yapınız.

Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız.
Kullanmadan önce etiketi ve ürün bilgisini dikkatlice okuyunuz.
Yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması yasaktır.
UZEM (Ulusal Zehir Merkezi) Tel: 114
Herhangi bir zehirlenme veya diğer acil durumlarda aşağıdaki
Chemtrec numarasını arayarak yardım alabilirsiniz.
CHEMTREC: 0212 705 53 40 (24 Saat)

www.fmcturkey.com.tr
/fmcturkey /fmcturkey FMC Turkey


