


Çeltik tarlalarında yıllar içinde direnç kazanan darıcan, kız otu, baraj otu ve biber otu gibi yabancı otlarla mücadelede 
beklediğiniz çözüm sizlerle! Bayer'in yabancı ot çözümleri konusundaki uzmanlığını yansıtan Council® SC 300, 
kontrolü zor yabancı otlara karşı güçlü etki gösterir. İşçilik, zaman ve maliyetten tasarruf sağlarken, hasatta verim ve 
kaliteyi zirveye taşır!

ÜSTÜN ETKİ ŞEKLİ
- Council® SC 300, Tefuryltrione ve Triafamone isimli iki yeni aktif madde ve farklı etki mekanizmasına sahiptir. Çeltik 
ekiminden sonra, iki uygulama şeklinde kullanıldığında uzun süre yabancı ot kontrolü sağlar.

- Çeltik üretimini severek yapan, ileri teknolojileri takip eden ve akıllı yabancı ot çözümü arayanlar için geliştirilmiş 
modern bir herbisittir.

- Yabancı otlara karşı güçlü etkisi sayesinde sürdürülebilir çeltik üretiminin kapılarını açar, üreticilerin daha fazla 
kazanç elde etmelerine olanak sağlar.

EŞSİZ DENEYİM
Bayer yabancı ot uzmanlığını yansıtan

iki yeni etki mekanizmasına sahiptir.

DİRENÇ KIRICI
Dirençli darıcan, kız otu, baraj otu ve
biber otuna karşı güçlü etki gösterir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM
Yüksek verimli, kaliteli ve

sürdürülebilir çeltik üretim imkanı sunar.

ÇEVREYE SAYGI
Çevreye, uygulayan kişiye ve

bitkiye karşı son derece güvenlidir.

UYGUN MALİYET
İşçilik, zaman ve

girdi maliyetlerinden tasarruf sağlar.

COUNCIL® SC 300

COUNCIL® SC 300 KİLİT ÖZELLİKLERİ



• Çeltik tarlalarında kontrolü zor dar ve geniş yapraklı yabancı 
otlara karşı başarılı sonuç elde edersiniz.
• Uzun süreli etkisiyle güçlü yabancı ot kontrolü sağlarsınız. 
• Entegre yabancı ot yönetimine uyumlu, çevreye ve bitkiye
karşı güvenlidir.
• İşçilik ve zamandan tasarruf sağlayarak daha fazla kazanç
elde edersiniz.
• Mevcut çeltik herbisitlerinin hiçbiriyle çapraz direnç göstermez.

COUNCIL® SC 300 İLE NE KAZANACAKSINIZ?

HANGİ YABANCI OTLARA KARŞI ETKİLİ?

Darıcan
(Echinochloa crus-galli)

Kız otu
(Cyperus difformis)

Boğumlu çobandeğneği 
(Polygonum lapathifolium)

Baraj otu
(Diplachne fusca)
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Uyarı:

Zehirlenme halinde başvurunuz.

Ulusal Zehir Merkezi (UZEM): 114

 

Bayer TÜRKTED, TSÜAB ve ZIMID üyesidir.
. .

Hemen Yükleyin!

Bütün Zirai mücadele problemleriniz için
firmamiza basvurabilirsiniz.

ÇELTİKTE YABANCI OTLARIN
DİRENCİNİ KIRAN TEKNOLOJİ

Herbisit
Tefuryltrione 200 g/l + Triafamone 100 g/l 
SC (Süspansiyon konsantre)

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Kız otu (Cyperus difformis)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Baraj otu (Leptochloa fusca)

Boğumlu çobandeğneği (Polygonum lapathifolium)

Çeltik

Birinci uygulama 40 l/da, çeltik ekiminden 7-10 gün sonra,
çeltiğin ve yabancı otların 1-3 yapraklı döneminde
İkinci uygulama 40 ml/da, birinci uygulamadan 7 gün sonra

Birinci uygulama 50 l/da, çeltik ekiminden 7-10 gün sonra,
çeltiğin ve yabancı otların 1-3 yapraklı döneminde
İkinci uygulama 50 ml/da, birinci uygulamadan 7 gün sonra

Uygulama dozu ve zamanı

KALİBRASYON
Uygulama öncesinde kalibrasyon yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde birim alana düşen su 
miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ
Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için tarlanın tesviyeli olması önemlidir. 

● Birinci uygulama: Ekimden 7-10 gün sonra tavalardaki su boşaltılmalı, 1-2 gün sonra da ilaçlama yapılmalıdır. 
İlaçlamadan 1 gün sonra tavalara su verilmelidir.

● İkinci uygulama: Birinci uygulamadan 7-10 gün sonra (ekimden 14-20 gün sonra), aynı şekilde tavalardaki su boşaltıl-
malı ve 1-2 gün sonra ilaçlama yapılmalıdır. 1 gün sonra tavalara tekrar su verilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ
Council® SC 300, etki mekanizmasına göre F2:B2 grubunda yer alan bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip 
herbisitlerin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimi teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için 
Council® SC 300’ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlan-
ması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F2:B2 harici) bir herbisit kullanılmasına özen 
gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU
Direnç yönetimi açısında bazı çeltik herbisitleri ile tank karışımı şeklinde kullanılabilir. Bu karışımları 
yapmadan önce bir Bayer yetkilisine danışınız.


