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IMI Toleranslı KANOLA ve 
IMI Plus (Clearfield Plus)
AYÇİÇEĞİ yetişticiliğinde   
Yabancı Ot Sorununa
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25 g/l Imazamox 
SL - Suda Çözünebilir Konsantre

AYÇİÇEĞİ

Kırmızı köklü t�lk�kuyruğu (Amaranthus retroflexus)
S�rken (Chenopod�um album)
Şeytan elması (Datura stromon�um) 
Çatal otu (D�g�tar�a sangu�nal�s)
Darıcan (Ech�nochloa crus-gall�)
Yapışkan ot (Setar�a vert�c�llata)
Yeş�l k�rp� darı (Setar�a v�r�d�s)
Köpek üzümü (Solanum n�grum)

Yaban� hardal (S�nap�s arvens�s)
Yavşan otu (Veron�ca cymbalar�a)
Uzun süpürge otu (Descura�n�a soph�a)
Gel�nc�k (Papaver rhoeas)

KANOLA

200 ml/da
Ayç�çeğ�n�n 4-6 gerçek yapraklı ve
yabancı otların 2-4 yapraklı dönemler�nde

200 ml/da
Kanolanın 4-6 gerçek yapraklı ve
yabancı otların 2-6 yapraklı dönemler�nde

®Kavala  NEDİR?
IMI Toleranslı KANOLA ve IMI Plus Toleranslı 
(Clearfield Plus) AYÇİÇEĞİ çeş�tler�nde ver�m 
kaybına yol açan yabancı otların kontrolünde 
kullanılan s�stem�k b�r herb�s�tt�r. Kavala® çıkış 
yapmış yabancı otların yapraklarından nüfuz 
ederek kökler�ne kadar ulaşır, yabancı otların su 
alımını durdurarak kontrol altına alınmalarını 
sağlar. Kavala®'nın etk�s� 2 gün �çer�s�nde 
görülmeye başlar, 7-9 gün arasında sonuca 
ulaşılır.

Sirken
(Chenopod�um album)

Darıcan
(Ech�nochloa crus-gall�)

Yabani hardal
(S�nap�s arvens�s)

Köpek üzümü
(Solanum n�grum)

®NEDEN Kavala  ?

MÜKEMMEL YABANCI OT KONTROLÜMÜKEMMEL YABANCI OT KONTROLÜMÜKEMMEL YABANCI OT KONTROLÜ

SİSTEMİK ETKİ MEKANİZMASISİSTEMİK ETKİ MEKANİZMASISİSTEMİK ETKİ MEKANİZMASI

IMI ÇEŞİTLERDE GÜVENİLİR YÖNTEMIMI ÇEŞİTLERDE GÜVENİLİR YÖNTEMIMI ÇEŞİTLERDE GÜVENİLİR YÖNTEM

®BİTKİLERDE Kavala  ?
Ayçiçeği: Uygulama ayç�çeğ�n�n 4-6 gerçek yapraklı ve 
yabancı otların 2-4 yapraklı dönemler�nde yapılmalıdır. 
Uygulamada yelpaze t�p� püskürtme yapan memeler kullanılmalı 
ve uygulama anında memeler ayç�çeğ� b�tk�ler�n�n tepes�nden 
40-50 cm yüksekte olmalıdır. Dekara 20-30 l�tre su 
kullanılmalıdır. B�tk� koruma ürünü, damlacıklar otlar üzer�nde 
kuruduktan sonra yağan yağmurla yıkanmaz. Uygulama 
dönem�nde hava sıcaklığının 10°C'n�n üzer�nde seyretmes� �lacın 
etk�nl�ğ�n� artırır.

Kanola: Uygulama kanolanın 4-6 gerçek yapraklı ve yabancı 
otların 2-6 yapraklı dönemler�nde yapılmalıdır. Uygulamada 
yelpaze t�p� püskürtme yapan memeler kullanılmalı ve uygulama 
anında memeler kanola b�tk�ler�n�n tepes�nden 40-50 cm 
yüksekte olmalıdır. Dekara 20-25 l�tre su kullanılması �deald�r. 
B�tk� koruma ürünü, damlacıklar otlar üzer�nde kuruduktan 
sonra yağan yağmurla yıkanmaz. 

Karışabilirlik Durumu: D�ğer b�tk� koruma ürünler� �le 
karıştırılması tavs�ye ed�lmez. B�r karışıma gerek duyulursa ön 
karışım test�  yapılmalıdır.  Karışımlar beklet� lmeden 
uygulanmalıdır. 

GÜÇLÜ VE ETKİLİ PROFESYONEL ÇÖZÜMGÜÇLÜ VE ETKİLİ PROFESYONEL ÇÖZÜMGÜÇLÜ VE ETKİLİ PROFESYONEL ÇÖZÜM

*B�tk� koruma ürünler�n� d�kkatl� kullanın.
*Kullanmadan önce mutlaka ürün et�ket
b�lg�ler�n� okuyunuz.

KAVALA® ruhsat sah�b� ABG ENTERNASYONEL ş�rket�d�r.


