
Darıcan
tohumu

Dinox CS
ot tohumunun çıkışına izin vermez.

Dinox CS
çeltik tohumu otsuz alanda

daha kolay çimlenir ve
daha güçlü kardeşlenir.

Kurbağa 
kaşığı

tohumu

Kız otu
tohumu

Çeltik
tohumu

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

dönemi

Çeltik

Darıcan [Echinochloa crus-galli (L.) Beauv]

Kız otu [Cyperus difformis (L.)]

Kurbağa kaşığı [Alisma plantago-aquatica (L.)]

150 ml/da
Ekim öncesi

(Toprağa uygulama)

Koruyalım, korunalım.

Dinox CS

Ota yüksek etkili, çeltiğe yüksek 
güvenli kapsül formülasyon

•	 Dirençli zararlılara yüksek etki
•	 Patentli – innovatif formül
•	 Hızlı ve uzun süreli etkinlik 
•	 Düşük doz, ekonomik ürün
•	 Uygulamada tam mekanizasyonYüksek

teknoloji
kapsül

çeltikte
  kız otuna

son

CS
Dinox

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

Karışabilirlik 
durumu
Diğer ilaçlarla karışımı daha 
önceden denenmelidir. Öne-
rilen bitkilerde kullanılan her-
bisit, fungisit ve insektisitlerle 
karıştırılarak uygulanabilir. Ka-
rışımların bekletilmeden kulla-
nılması tavsiye edilir.

İyi işlenmiş toprak yüzeyi

Kapsül = Güven + Etki

Dinox CS = Yüksek verim 

Oxadiazinon
EC formülasyonlarda

görülen çimlenme kaybı,
Dinox CS kapsül tekniği 

ile bertaraf edilmiştir.



Dinox CS

Özellikleri
•	 Dinox CS kontak ve geniş etkili bir yabancı ot ilacıdır. 
•	 Dinox CS tavsiye edildiği bitkilere hiçbir yan etkisi yoktur. 
•	 Dinox CS üreticiye uygulama kolaylığı sağlar.
•	 Dinox CS uzun süre etkili mikro kapsül formülasyon 

yapısındadır.
•	 Dinox CS ileri teknoloji formülasyonu sayesinde dü-

şük doz ile yüksek çözüm sağlar.
•	 Dinox CS tarlalarımızda zor kontrol edilen kız otu ve 

bazı darıcan türlerine karşı yüksek etkilidir. Ayrıca eti-
ketinde yazılı olan diğer tüm otları 150 ml/da dozunda 
rahatlıkla kontrol eder.

Yüksek teknoloji kapsül formülasyon çeltik yabancı ot ilacı

Toprağa ekim öncesi uygulanan seçici kapsül formda
slow relaise (yavaş salınım) teknolojisine sahip

yabancı ot ilacıdır. Kapsül formülasyonla,
oxadiazonun çeltik üzerindeki olumsuz etkisi

minimize edilmiştir.

Kapsül formülasyon benzersiz 
güven ve etki sağlar
•	 Dinox CS, ekstra gayret gerektirmeden kolayca toprağa uygu-

lanır, zamandan yakıttan ve işçilikten tasarruf sağlar.
•	 Dinox CS, başta kız otu olmak üzere mahsülünüze zarar veren 

bir çok zararlı otu siz görmeden yok eder.
•	 Dinox CS, kız otu (Cyperus difformis L.) problemine tek uygu-

lama ile benzersiz şekilde çözüm sunar.
•	 Dinox CS, WRM (Weed Resiztant Management) programları-

na uygun olarak formüle edilmiştir.
•	 Dinox CS, dirençli otlara etkin çözüm aracıdır.
•	 Dinox CS, yüksek teknolojik standartlarda geliştirilmiş CS for-

mülasyon yabancı ot ilacıdır.
•	 Dinox CS, su bazlıdır, insan ve çevre için güvenlidir. 
•	 Dinox CS, irritasyon ve tahriş sorunu minimize edilmiştir.
•	 Dinox CS, kapsüller özel yapıştırıcı ajanlarla bağlıdır. Toprak 

kolloidlerine bağlandıktan sonra üstün teknolojisinden dolayı 
aktif madde yavaş salınımla serbest bırakılır. Bu salınım süre-
since etkinlik devam eder. 

•	 Dinox CS, patentli yavaş salınım teknolojisi sayesinde fitotok-
site riskini en aza indirir.

•	 Dinox CS’nin kesekli tarlalarda etkinliği düşebileceğinden ke-
sinlikle tarla keseksiz olarak hazırlanmalıdır.

Kız otunu ve 
kurbağa kaşığını 

göremeyeceksiniz!

Çünkü Dinox CS ekim 
öncesi toprağa uygulanır 
ve yabancı ot tohumunun 

çimlenmesini engeller. 

Kullanılacağı bitki ve yabancı otlar

Kullanım şekli ve 
kapsül avantajı
•	 Ekim öncesi toprağa uygulanır.
•	 Toprak iyi hazırlanmalıdır.
•	 Kapsül formülasyon çeltik için güvenlidir.
•	 Toprak kolloidlerinde kapsüller tutunur.
•	 Toprağa bağlanan kapsüller yavaş salı-

nımla etkili maddeyi serbest bırakır.
•	 Yavaş salınım dolayısı ile çeltiğe zarar 

verecek birikim yapmaz.
•	 Kapsül sayesinde etkili madde güneşten 

korunur ve ilaç kaybı olmaz.
•	 Kapsül formülasyon olduğu için çeltiği 

yakacak solvent içermez.
•	 Daha az etkili madde ile daha yüksek et-

kinlik sağlanır.
•	 Daha düşük doz çeltik için güven sunar 

ve verim artışı gerçekleşir.

En iyi sonuç için
Dinox CS için keseksiz bir tarla hazırlanmalı. Tav-
siye edilen doz toprak yüzeyine eşit bir şekilde pül-
verize edilmelidir. Yer aleti ile uygulamada en iyi 
etki dekara 30 litre su kullanıldığı zaman alınır. İlaç-
lamalarda t-jet memeler kullanılması tavsiye edilir.

İlaçlamadan sonraki dördüncü gün su verilme-
li, altıncı gün tohum atılmalıdır.

Dinox CS’nin ileri mikro-kapsül formülasyonu çelti-
ğe karşı daha emniyetlidir.

Suyun geçmeli olduğu tavalarda, alt kısımlarda yani 
çıkış tavalarında ilaç birikmesinin önüne geçilmelidir.

İçerik
Kapsül formülasyon

Oxadiazon:
200 gram/litre

Keseksiz toprak hazırla,
Dinox CS’yi uygula,

ilaçlama sonrası toprak 
işleme yapma.

Kapsül
formülasyon
güvenlidir.
Dinox CS

eşsiz güven
ve etki sunar.

Kız otu
(Cyperus difformis (L.))

Kurbağa kaşığı
(Alisma plantago-aquatica (L.))

Darıcan
(Echinochloa crus-galli (L.) Beauv)
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Kapsül formülasyon:

Ota yüksek etki
+

Çeltik için güvenli


