
Dirençli yabancı otlara karşı 
güçlü etkili yeni buğday herbisiti

•	 Çoklu	etki	mekanizması
•	 Dayanıklı	otlara	son
•	 Uzun	ve	sürekli	etkinlik	
•	 Yenilikçi	ve	teknolojik	çözüm
•	 Tek	uygulama,	mükemmel	sonuç

Mesutat x3

Kullanılacağı bitki ve yabancı otlar
Bitki 
adı Etkili olduğu yabancı otlar Kullanım dozu

ve dönemi

Buğday

Yabani hardal [Sinapis arvensis L.]
Serçe dili [Stelleria media L.]
Adi fiğ [Vicia sativa L.]
Hakiki papatya [Matricaria chamomilla L.]
Eşek marulu [Sonchus arvensis L.]
Kokar ot [Bifora radians Bieb.]
Köygöçüren [Cirsium arvense (L.) Scop.] 
Kan damlası [Adonis aestivalis L.]
Yavşan otu [Veronica hederifolia L.]
Şahtere [Fumaria officinalis L.]
Yabani tere [Cardaria draba L.]
Sığır dili [Anchusa azurea L.]
Ballıbaba [Lamium spp.]
Gökbaş [Centaurea depressa L.]
Tarla düğün çiçeği [Ranunculus arvensis L.]
Tarla papatyası [Anthemis spp.]
Trakya hardalı [Neslia apiculata L.]
Dil kanatan [Galium aparine L.]
Çoban çantası [Capsella bursa-pastoris L.] 
Meryem dikeni [Silybum marianum (L.) Gaertn.] 
Gelincik [Papaver rhoeas L.]

100 ml/da
Erken çıkış sonrasından 
kardeşlenme devresinin 

sonuna kadar

ENTOSAV
Bitki Koruma Teknolojileri

Osman	Yılmaz	Mah.	İstasyon	Cad.
No:	638/1	Gebze	Kocaeli	Türkiye

T.	+90	262	642	11	82	(pbx)
F.	+90	262	642	33	75
info@entosav.com
www.entosav.com

Kontrol ettiği önemli yabancı otlar

Gengel	veya	meryem	otu
(Silybum marianum)

Papatya
(Matricaria chamomilla)

Köygöçüren
(Cirsium arvense)

Hardal	otu
(Sinapis arvensis)

Yavşan
(Veronica hederifolia)

Gökbaş
(Centaurea depressa)

Kokar	ot
(Bifora radians)

Koruyalım, korunalım.

x3
Mesutat

Yapışkan	otu	veya	dil	kanatan
(Galium aparine)
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üçlü karışım
güçlü karışım

Çoklu etki
mekanizması

Zor otlara
kolay çözüm



Buğday	tarlalarında,	büyük	zararlara	neden	olan	geniş	yapraklı	otlara	
karşı	kullanılan	yüksek	teknolojiye	sahip	yenilikçi	yabancı	ot	ilacı.

İçerik
Clopyralid	 100	Gram/Litre
Florasulam	 4,50	Gram/Litre
Tribenuron-metyl	 10	Gram/Litre

Clopyralid
Kompozite	familyası	otlara	karşı	yüksek	etki	sağlar.	
(köygöçüren,	papatya	türleri,	gengel	vb.)

Florasulam ve Tribenuron-metyl
Bu	iki	aktif	maddenin	birleşimi	birbiri	üzerinde	siner-
jist	(etki	arttırıcı)	etki	göstererek	birçok	familyadan	
çözümü	zor	olan	otları	kontrol	ederler.	(hardal,	bal-
lıbaba,	yapışkan	otu	vb.)

Bu	üçlü	karışım	buğday	tarlalarındaki	geniş	yaprak-
lı	yabancı	ot	problemini	tek	uygulamada	çözebilme	
gücüne	sahiptir.

Ot kontrolünde ekonomik
komple çözüm

==>
==>

Tek	ürün	ve	tek	uygulama	ile
20’den	fazla	zararlı	otu

etkisiz	hale	getirilir.

Eşsiz karışım

==>
==>

Buğdayda	yabancı	ot	
kontrolü	için

eşsiz	molekül	bileşimi

Yeni nesil çift 
etki mekanizması
Kademeli	çıkış	yapan	ve	herbisitlere	
direnç	gösteren	otlara	karşı	tek	uygu-
lama	 ile	yapraktan	ve	 topraktan	etki	
eder.	Bu	nedenle	son	derece	etkili	ve	
ekonomiktir.

Çoklu etki
mekanizması
Auxin+ALS	olmak	üzere	çift	etki	mekanizma-
sına	sahip	olup,	direnç	yönetimine	uygundur.	

Etki şekli	
•	 Topraktan	ve	yapraktan	etkilidir.
•	 Hem	çift	etki	mekanizmasına	(Auksin+ALS)	

sahip	olması	hem	de	topraktan	ve	yapraktan	
etkili	olması,	spekturumunu	(etki	alanını)	ve	
etki	yüzdesini	benzersiz	düzeyde	arttırmak-
ta	ve	Mesutat	x3’ü	ekonomik	kılmaktadır.

Özellikleri
•	 Mesutat	x3	sistemik,	kontak	etkili	ve	geniş	spektrumlu	

bir	yabancı	ot	ilacıdır.	

•	 Mesutat	x3	tavsiye	edildiği	bitkilere	hiçbir	yan	etkisi	yoktur.	

•	 Mesutat	x3	ile	yapılan	ilaçlamadan	2	saat	sonra	yağan	
yağmur	ilacın	etkisini	azaltmaz.	

•	 Mesutat	x3’ün	buğdaydan	sonra	ekilecek	ürünlere	olum-
suz	bir	etkisi	yoktur.	

•	 Mesutat	x3	suda	kolay	çözünebilir	yoğunlaştırılmış	for-
mülasyon	yapısındadır.

•	 Mesutat	x3	yabancı	otlardan	gelen	virüs	ve	bakterilerin	
bulaşmasını	önler.

•	 Mesutat	 x3	 tarlalarımızda	 zor	 kontrol	 edilen	 papatya,	
kokar	 ot,	 köygöçüren,	 yavşan	 otu,	 ballıbaba,	 gengel,	
gökbaş	 ve	gelinciğe	 karşı	 yüksek	etkilidir.	Ayrıca	eti-
ketinde	yazılı	olan	diğer	 tüm	otları	100ml/da	dozunda	
rahatlıkla	kontrol	eder.

En iyi sonuç için
Mesutat	 x3	 uygulamalarında	 en	 iyi	 etki,	
yabancı	otların	gerçek	yapraklarının	gö-
rüldüğü,	 hızlı	 büyüme	 içinde	 olduğu	 ve	
üstlerinin	hububat	tarafından	kapatılma-
dığı	zaman	yapılan	ilaçlamalardan	alınır.

İlacın	etkisi	kullanılacak	su	miktarı	ile	ya-
kından	 ilgilidir.	 Yer	 aleti	 ile	 uygulamada	
en	iyi	etki	dekara	20-40	litre	su	kullanıldı-
ğı	zaman	alınır.

İlaçlamalarda	t-jet	(yelpaze	tipi)	memele-
rin	kullanılması	tavsiye	edilir.

Kullanım şekli
Yabancı	 otların	 çıkışını	 tamamladığı	 devreden,	
buğdayın	kardeşlenme	devresinin	sonuna	kadar	
geçen	 dönemde	 kullanılır.	 Buğdayın	 sapa	 kalk-
tığı	devreden	sonra	kullanılması	halinde	istenen	
etki	alınamaz	ve	tavsiye	edilmez.	Dondan	sonra	
veya	gece	don	beklentisi	varsa	uygulamayın.

Karışabilirlik 
durumu
Önerilen	bitkilerde	kullanılan	herbi-
sit,	fungisit	ve	insektisitlerle	karıştı-
rılarak	uygulanabilir.	Diğer	 ilaçlarla	
karışımı	daha	önceden	denenmeli-
dir.	Karışımların	bekletilmeden	kul-
lanılması	tavsiye	edilir.

Mesutat x3

Unutmayalım
Tarlaya	düşen	bir	
tek	köygöçüren	
tohumu	şartlar	

uygun	olursa	bir	
sonraki	yıl	250	m2	

alanı	kaplar.

NOT
Soğuk ve nemli hava 

etkiyi geciktirebilir 
ama kesinlikle 

düşürmez.

Mesutat x3 
yabancı otlardan 

gelen virüs ve 
bakterilerin 

bulaşmasını önler.

Çıkış	ve	kardeşlenme Sapa	kalkma	başlangıcı	ve
sap	oluşumu

Başaklanma Olgunlaşma

Mesutat x3 için
önerilen uygulama aralığı


