
Bildiğiniz Yabancı Ot İlaçlarını Unutun! 

Viento®
Herbisit

 

Yavşan Otu (Veronica hederifolia) Yabani Hardal (Sinapis arvensis) Yapışkan Otu (Galium aparine) 

Ballı Baba (Lamium amplexicaule)



KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Kontrol Edilen Yabancı Otlar Uygulama Dozu 

Yavşan otu (Veronica hederifolia)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)
Ballıbaba (Lamium amplexicaule)
Yabani menekşe (Viola arvensis)
Kokar ot (Bifora radians)
Serçe dili (Stellaria media)
Ebe gümeci (Malva neglecta)
Yapışkan otu (Galium aparine)
Kırmızı çiçekli ballıbaba (Lamium purpureum L.)
Çobançantası (Capsella bursa-pastoris L.)
Kanarya otu (Senecio vulgaris L.) 
Gelincik (Papaver rhoeas L.) 
Tarla menekşesi (Viola arvensis Murray)

12.5 ml/da

Viento®’’ nun optimum uygulama zamanı yabancı otların 2-4 yapraklı erken aktif gelişme
dönemleridir. Uygulamadan sonra ortaya çıkacak geniş yapraklı yabancı otlar diflufenicanın
toprakta kalıcılığı sayesinde sonradan kontrol edilmiş olur.

Uygulama zamanı:

Viento®, buğday ve arpada yabancı otları yapraktan ve yeni çimlenecekleri ise topraktan engelleyerek, tarlanızda istenmeyen
otları kontrol eden ve erken dönem çıkış sonrası olarak kullanılan bir herbisittir. 

Viento®, Diflufenican ve Florasulam gibi iki benzersiz ve yenilikçi aktif maddenin karışımından oluşmaktadır. Florasulam, esas
olarak yapraklar tarafından emilen seçici ve sistemik bir herbisittir. Diflufenican ise çimlenmekte olan yabancı ot tohumları
tarafından emilen, kontak ve uzun süreli kalıcılığı olan bir herbisittir. Birlikte bu iki aktif madde, buğday ve arpa arazilerinde
zararlı geniş yapraklı yabancı ot çeşitlerinin etkili bir şekilde kontrolünü sağlar.

Etkin maddesi:    500 g/L Diflufenican + 50 g/L Florasulam
Formülasyonu:    Süspansiyon konsantre (SC)

Buğday/Arpa

Viento®
Herbisit

Özellikleri:

Buğdayda 
Bildiğiniz Yabancı Ot

İlaçlarını
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         İşinize Değer Katacak!

  Erken dönemden 
başlayarak sağladığı ot 
kontrolü ve sezon içinde 
çıkacak yeni otları kontrol 
etmesi sonucu, buğdayınızın 
rekabetsiz gelişmesini sağlar. 
VERİM ve KALİTESİNİ 
destekler.

Zor otlarla mücadelenizi kolaylaştıracak!

Geniş uygulama aralığı, karışımlara uygunluğu ve 
münavebe ürünlerine olan güvenliği sayesinde 
daha kolay bir üretim sezonu geçireceksiniz!

Topraktan gösterdiği etki ile yeni çimlenecek 
otların çıkışını engeller ve buğdayınıza 
her dönem rekabetsiz gelişim sağlar! 

Yeni etki şekli ile daha fazla ot çeşidinde uzun 
süreli ve etkili kontrol sağlar!

Adi yavşan otu, Yabani hardal, Ballıbaba,
Yapışkan otu gibi kontrolü zor otlarda
geliştirilmiş etkiye sahiptir.

Geniş uygulama aralığına sahiptir.

Yapraktan ve topraktan çalışma özelliği gösterir!

Karışabilirlik açısından son derece uygundur!

Münavebe ürünlerine zararsızdır.

Düşük sıcaklıklarda bile etkilidir.


