
mahsülünüz
kontrol altında

Ekstra sinerjist maddelerle 
arttırılmış etki ve yüksek üretim 
teknolojisi ile benzerlerinden 
farklı herbisit

•	 Yüksek	verim
•	 Otsuz	tarla,	kaliteli	ürün
•	 Düşük	doz	/	ekonomik	ürün
•	 Geniş	spektrum	ve	güçlü	etki
•	 Hızlı	ve	uzun	süreli	etkinlik

Koruyalım, korunalım.

Gripson

Dirençli
otlara karşı
güçlü etkili

yeni buğday
herbisiti

Gripson

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

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

ve dönemi

Son ilaçlama 
ile hasat 

arasındaki süre

Buğday
Arpa

Kan damlası [Adonis aestivalis]
Sığır dili [Anchusa azurea]
Yatık boya kökü [Asperugo procumbens]
Taşkesen otu [Buglossoides arvensis]
Sarı ot [Boreava orientalis]
Rum yalancı keteni [Camelina rumelica]
Yabani tere [Cardaria draba]
Boynuz otu [Cerastium dicothomum]
Uzun süpürge otu [Descurainia sophia]
Kıraç ıtırı [Geranium stepporum]
Sarkık meyveli yavru ağzı [Hypecoum pendulum]
Yabani çivit otu [Isatic tinctoria]
Trakya hardalı [Neslia apiculata]
Yabani hardal [Sinapis arvensis]
Uzun meyveli bülbül otu [Sisymbrium altissimum]
Kaba tüylü fiğ [Vicia sativa]
Adi fiğ [Vicia sativa]

50 ml/da
çıkış sonrası

14 gün

Tarla papatyası [Anthemis fumarifolia]
Saka dikeni [Carduus picnocephalus]
Tarla hazeranı [Consolida regalis]
Boynuzlu yoğurt otu [Galium tricornutum]
Çoban deyneği [Polygonum bellardii]
Tarla düğün çiçeği [Ranunculus arvensis]
Meryem dikeni [Silybum marianum]
Parmaklı yavşan otu [Veronica triphyllos]

60 ml/da
çıkış sonrası

Kekre [Acroptilon repens]
Kokar ot [Bifora radians]
Gökbaş [Centaurea depressa]
Köygöçüren [Cirsium arvense]
Doğu ballıbabası [Wiedemannia orientalis]

70 ml/da
çıkış sonrası

Mısır*

İmam pamuğu [Abutilon theophrastii]
Kırmızı köklü tilki kuyruğu [Amaranthus retroflexus]
Uzun loğusa otu [Aristolochia clematitis]
Sirken [Chenopodium albüm]
Yatık sirken [Chenopodium vulvaria]
Dil kanatan [Galium aparine]
Gökbaş [Centaurea depressa]
Gece sefası [Ipomea stolonifera]
Adi soda otu [Salsola kali]
Köpek üzümü [Solanum nigrum]
Domuz pıtrağı [Xanthium strumarium]
Kekre [Acroptilon repens]
Tarla sarmaşığı [Convolvulus arvensis]

80 ml/da
çıkış sonrası

*	Hibrit	mısır	tohumu	üretiminde	ve	şeker	mısırı	yetiştiriciliğinde	kullanılmaz.

Karışabilirlik durumu
Önerilen	 bitkilerde	 kullanılan	 herbisit,	 fungisit	 ve	
insektisitlerle	 karıştırılarak	 uygulanabilir.	 Diğer	
ilaçlarla	karışımı	daha	önceden	denenmelidir.	Ka-
rışımların	bekletilmeden	kullanılması	tavsiye	edilir.



Çıkış ve kardeşlenme Sapa kalkma başlangıcı ve
sap oluşumu

Başaklanma Olgunlaşma

Gripson için
önerilen uygulama 

aralığı

İçerik
2,4-D	EHE	 452	Gram/Litre
Florasulam	 6,30	Gram/Litre

İki	ayrı	etki	mekanizmasına	sahip	molekül	birleştiri-
lerek	çok	sayıda	otun	kontrol	edilmesi	sağlanmıştır.	
Herbisitlere	direnç	gösteren	otlara	karşı	tek	uygula-
ma	ile	yapraktan	etki	eder.	Bu	nedenle	son	derece	
ekonomiktir.

Florasulam
Geniş	etkiye	sahip,	hardal,	ballıbaba,	yapışkan				
otu	gibi	etiketindeki	birçok	otu	kontrol	eder.

2,4-D EHE
Sistemik	olup	auxin	etki	mekanizmasına	sahiptir.

Etki 
mekanizması
Auxin+ALS	 olmak	 üzere	 çift	
etki	mekanizmasına	sahip	olup	
direnç	yönetimine	uygundur.

Gripson

Kontrol ettiği önemli yabancı otlar

Kokar ot
(Bifora radians)

Gökbaş
(Centaurea depressa)

Köygöçüren
(Cirsium arvense)

Adi fiğ
(Vicia sativa)

Domuz pıtrağı 
(Xanthium strumarium)

Tarla papatyası 
(Anthemis fumariifolia)

Yabani hardal
(Sinapis arvensis)

Sirken
(Chenopodium album)

Kekre
(Acroptilon repens)

Tarla sarmaşığı 
(Convolvulus arvensis)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu
(Amaranthus retroflexus)

En iyi sonuç için
Gripson	uygulamalarında	en	iyi	etki,	ya-
bancı	otların	gerçek	yapraklarının	görül-
düğü,	hızlı	büyüme	içinde	olduğu	ve	üst-
lerinin	hububat	 tarafından	kapatılmadığı	
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)	memeler	
kullanılması	tavsiye	edilir.

Özellikleri
•	 Gripson	sistemik,	kontak	etkili	ve	ge-

niş	spektrumlu	bir	yabancı	ot	ilacıdır.	
•	 Gripson	tavsiye	edildiği	bitkilere	hiç-

bir	yan	etkisi	yoktur.	
•	 Gripson	 ile	 yapılan	 ilaçlamadan	 2	

saat	sonra	yağan	yağmur	ilacın	etki-
sini	azaltmaz.	

•	 Gripson	toprakta	bakiye	bırakmaz.	Buğ-
day,	 arpa	 ve	 mısırdan	 sonra	 ekilecek	
mahsullere	olumsuz	bir	etkisi	yoktur.	

•	 Gripson	 suda	 kolay	 çözünebilen	 bir	
formülasyon	yapısına	sahiptir.

Kullanım şekli
Buğday, arpa
Yabancı	otların	 çıkışını	 tamamladığı	 devreden,	hu-
bubatın	kardeşlenme	devresinin	sonuna	kadar	ge-
çen	 dönemde	 kullanılır.	 Hububatın	 sapa	 kalktığı	
devreden	sonra	kullanılması	halinde	istenen	etki	alı-
namaz	ve	tavsiye	edilmez.	Dondan	sonra	veya	gece	
don	beklentisi	varsa	uygulamayın.

Mısır
Mısır	bitkisinin	3-5	yapraklı,	yabancı	otların	çıkışını	
tamamladığı	dönemde	kullanılır.	Uygulama	sırasın-
da	ve	sonrasında	(7-10	gün),	günlük	ortalama	sıcak-
lık	15°C	üzerine	çıkarsa	geniş	yapraklı	komşu	kültür	
bitkileri	 zarar	görebilir.	Dolayısıyla	bu	dönemde	sı-
caklığın	yüksek	olduğu	Akdeniz,	Güneydoğu	ve	Ege	
Bölgelerinde	mısırda	kullanılması	tavsiye	edilmez.
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