Son - Final®®
Kozagri®
KOZA
AÇIMI

YAPRAK
DÖKÜMÜ

YÜKSEK
KALITE

PAMUK HASAT
YARDIMCILARINIZ

SC (Süspansiyon Konsantre)
480 g/l Ethephon + 60 g/l Cyclanilide
SL (Suda Çözünen Konsantre)
480 g/l Ethephon
SL (Solüsyon Konsantre)
720 g/l Ethephon

Son - Final®
®

Kozagri®
SON-FİNAL®

Bitki Adı

Uygulama Amacı

Uygulama Dozu ve Dönemi

PAMUK

Kozanın açılmasını hızlandırarak
erken ve bir defada hasat olanağı
sağlamak, yaprak dökümü ile
hasadı kolaylaştırmak ve pamuğu
makineli hasada hazırlamak.

200 ml/da
Teknik olarak tepeye yakın ve hasat
edilebilir kozalar olgunlaştığında (bıçak ile
kolayca kesilemeyecek kadar sert ve
kesitte tohum çevresi açık kahverengi
olduğunda) pratik olarak kozalar %25-30
açmış olduğunda

Son Uygulama İle
Hasat Arasındaki Süre
7 gün

Hasat: Randımanlı bir hasat için kozaların açılma durumu yakından izlenmelidir. Uygulamadan
itibaren 7 gün geçmeden hasat yapılmamalı, bir kayıba neden olmamak için de hasat çok
geciktirilmemelidir. Normal koşullarda uygulamadan 14-21 gün sonrası hasat için uygundur.

EFHUN®
Bitki Adı

Uygulama Amacı

Uygulama Dozu ve Dönemi
300 ml/da

PAMUK

Koza açımını teşvik etmek ve
yeknesak hasat sağlamak

2. ürün ve geç ekim pamuklarda kozaların
%25-30’u açtığında koza açtırıcı olarak kullanılır.

Hasat: Ürün uygulandıktan sonra normal tarım tekniklerinin uygulanmasına devam edilmeli
ve en uygun hasat zamanını belirlemek için tarla yakından gözlenmelidir.

KOZAGRİ®
Bitki Adı
PAMUK

Uygulama Amacı
Koza açtırıcı ve yaprak
döktürücü

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama İle
Hasat Arasındaki Süre

200 ml/da
En iyi sonucu almak için kozaların % 35’i
açıldığında uygulanmalı ve açılmış kozalar
% 60’ı geçmemelidir.

14 gün

Hasat: Bitki koruma ürününden beklenen üstün sonuçların alınması için kozaların açılma
durumu yakından izlenmelidir. Bitki koruma ürünü uygulaması üzerinden 7 gün geçmeden
hasat yapılmamalı ancak bir kayba da meydan vermemek üzere hasat çok da
geciktirilmemelidir. Normal şartlarda Kozagri uygulamasından 2 ile 3 hafta geçtikten sonra
hasat yapılması uygundur.

!

*Bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın.
*Kullanmadan önce mutlaka ürün etiket bilgilerini okuyunuz.

www.agrobestgrup.com

