
Koruyalım, korunalım.

Microgard Plus x2

Dirençli otlara karşı yeni
yağ bazlı OD formülasyon

•	 2	aktif	madde	ile	tek	ürün,	
tam	çözüm

•	 2	farklı	etki	mekanizması,	
yenilikçi	ürün

•	 Dirençli	otlara	karşı	kesinti-
siz	%100	etkili

•	 Uzun	ve	sürekli	etkinlik,	
yeni	(OD)	formül

•	 Darıcan,	çeltiksi	darıcan	ve	
kız	otuna	tam	etki

her şey içinde

x2
Microgard Plus

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

Çeltik

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

Çeltiksi darıcan [Echinochloa oryzoides (Ard.) F.] 

Su ayrığı [Paspalum paspalodes (L.)]

Kız otu [Cyperus difformis (L.)]

Sandalye sazı [Scirpus maritimus (L.)]

75 ml/da
Çıkış sonrası

Tank karışımları 
Microgard Plus x2 ile 
aynı etkiyi veremez
Microgard	 Plus	 x2	 içeriğinde	 özel	 sinerjist	
maddeler	 iki	 etkili	 maddenin	 bir	 biri	 üzerin-
deki	etkisini	olumlu	yönde	etkiler.	Ayrıca	OD	
formülasyon	ot	üzerinde	yayılma	ve	yapışma	
özelliğinin	 yanında	 aktif	 maddelerin	 birlikte	
eşit	dağılımını	gerçekleştirir.

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
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		Cyhalofob	butyl	%20	(1)

		Cyhalofob	butyl	%20	(2)

		Microgard	Plus	x2

		Linear	(Microgard	Plus	x2)

Microgard Plus x2 ve benzersiz etki

Karışabilirlik durumu
Diğer	 ilaçlarla	 karışımı	 daha	 önceden	 de-
nenmelidir.	 Önerilen	 bitkilerde	 kullanılan	
herbisit,	 fungisit	 ve	 insektisitlerle	 karıştırı-
larak	uygulanabilir.	Karışımların	bekletilme-
den	kullanılması	tavsiye	edilir.

2 Aktif madde 
+

OD formül
=

Microgard
Plus x2

6-8 yapraklı 
dönemde ve 

avlamada
etkin çözüm



Microgard Plus x2

En iyi sonuç için
Microgard	 Plus	 x2	 çeltik	 6-8	 yaprak	 oldu-
ğunda	tavalardan	su	kesilir,	kurutmaya	çeki-
lir.	İlaç	etiket	dozunda	(75	ml/da)	olarak	tava-
lara	atılır.	 İlaçlamada	yelpaze	t-jet	 (yelpaze	
tipi)	memeler	kullanılmalıdır.

Dekara	ortalama	20-40	 litre	su	kullanılmalı-
dır.	İlaçlamadan	2	gün	sonra	tavalara	su	ve-
rilmelidir.	Su	3-4	gün	ince	(5	cm)’de	tutulmalı	
daha	sonra	yükseltilmelidir.

Özellikleri
•	 Microgard	Plus	x2	sistemik	bir	herbisit	olup	

yabancı	otların	yeşil	aksamından	alınır.
•	 Microgard	Plus	x2	ilaç	çeltik	bitkisine	tavsi-

ye	edilen	doz	ve	dönemde	son	derece	em-
niyetlidir.

•	 Microgard	 Plus	 x2	 özel	 OD	 formülasyonla	
daha	 iyi	 tutunma,	 yayılma	 ve	 ot	 içerisine	
alınma	sağlar.

•	 Microgard	Plus	x2	tarlalarımızda	zor	kontrol	
edilen	Darıcan,	baraj	otu	ve	kız	otuna	karşı	
yüksek	etkilidir.	Ayrıca	etiketinde	yazılı	olan	
diğer	tüm	otları	etiketinde	belirtilen	dozlarda	
rahatlıkla	kontrol	eder.

Dirençli	ot	türlerine	karşı	geniş	etki	yelpazesi	olan,	
çeltikte	çıkış	sonrası	kullanılan,	çok	yönlü	etki	

mekanizmasına	sahip	yabancı	ot	ilacıdır.

Microgard Plus x2 çeltikte 
dirençli otlara karşı %100 etki: 
yeni bir dönem, yeni bir çağ.
•	 Dirençli	ot	türlerine	karşı	geniş	etki	yelpazesine	sahip,	çeltikte	

çıkış	sonrası	kullanılan	yeni	teknoloji	ürünü	yabancı	ot	ilacı.
•	 Çeltik	ilaçlama	programlarının	hepsine	uygundur.
•	 Öncesinde	herhangi	bir	nedenle	ot	kaçısı	varsa	çeltiğin	en	az	

6-8	yapraklı	döneminde	avlamada	da	kullanılabilir.
•	 Geliştirilmiş	ileri	teknoloji	ürünü	OD	formülasyon
•	 Mükemmel	ürün	güvenliği.
•	 İşçilik	tasarrufu	ve	fiyatta	avantaj.
•	 İki	ayrı	aktif	madde	ile	iki	ayrı	bölgeyi	etkileyerek	kontrolü	şan-

sa	bırakmayan	ve	kesin	çözüm	sağlayan	özel	herbisittir.
•	 Herhangi	bir	yayıcı-yapıştırıcıya	ihtiyaç	göstermez.

2 Aktif madde 
+

OD formül
=

Microgard Plus x2

Tarlanızda	dirençli	
darıcan,	çeltiksi	darıcan,	

kız	otu	varsa	çözüm:	
Microgard Plus x2

Kız	otu
(Cyperus difformis (L.))

Sandalye	sazı
(Scirpus maritimus (L.))

14.09.2011 © Creative Commons

Diğer Microgard Plus x2

23	kat	daha	fazla	yayılma

OD (Yağ bazlı) 
formül
•	 23	Kat	daha	fazla	yayılır.
•	 Güneş	ışınlarına	dayanıklıdır.	Etki	

kaybı	olmaz.
•	 Buharlaşmaz.	Atılan	ilaç	korunur.
•	 İçindeki	 özel	 yağlar	 sayesinde	

ota	kuvvetli	yapışır	ve	yıkanmaz.
•	 Ot	 içerisine	 hızlıca	 nüfuz	 eder.	

Etki	tam	gerçekleşir.
•	 2	 Aktif	 madde	 ile	 benzersiz	 ot	

kontrolü	gerçekleşir.

Kontrol ettiği önemli yabancı otlar

OD formül ile
23 kat fazla

yayılma
Microgard Plus x2

6
yaprak

8
yaprak

Dikkat!
En	iyi	uygulama	dönemi:

çeltik	6-8	yapraklı
olduğu	dönemdir.

İçerik
Cyhalofop-butyl:
400	gram/litre

Bispyribac	sodium:
35	gram/litre

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