Neden karışım?
Literatür, glyphosate dirençli olarak karakterize edilen 21 dar ve geniş yapraklı yabancı ot
türünü listelerken; Carfentrirazone-ethyl’e karşı
direnç bilgisi bulunmamaktadır. Shock EW, 2
farklı biyokimyasal çalışma modunun (G ve E)
birleştirme tekniği ile direncin görülmesini sınırlamak için en çok tavsiye edilen direnç yönetim
uygulamalarının en önemlisidir.

Oxyfluorfene

Carfentrazone-ethyl

Sonuç olarak Shock EW; tek başma uygulanan
glyphosate ürününden daha yüksek oranda,
daha geniş spektrumda ve daha hızlı olarak yabancı otları kesin olarak azalttığı kanıtlanmıştır.
Hedef ot
üzerine
bindirme
etki, direnç
gelişimine,
ot kaçışına
ve yeniden
gelişimine
engel olur.

Farklı etki
mekanizmasına sahip 2
aktif madde

Glyphosate IPA

Carfentrazone-ethyl

Shock

Uygulamadan
15-20 gün
sonra etkili

Uygulamadan
2 gün
sonra etkili

Birleşik “şok” etki

Aktivite

Glyphosate IPA yalnız
iletim dokuları ile yukarıaşağı doğru taşınarak
etkili olur. Etkinlik 15-20
gün sonra görülür

Karışabilirlik
durumu

Carfentrazone-ethyl
yüksek kontakt etkiye
sahiptir. Yapraklarda
nekroz hızlı görülür. 2 gün
içerisinde yabancı ot ve
sürgünler yok olur.
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Ot direnç
seviyesi

Glyphosate IPA +
carfentrazone-ethyl
birleşimi hem iletim dokuları hem de kontakt
etki dolayısıyla yabancı
otun bütün dokularına
nüfuz ederek, 2 gün içerisinde kontrol sağlar.

Shock diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz.

Turunçgil
bahçeleri
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Kontrol ettiği dirençli otlar

Topalak
(Cyperus rotundus)
Şifa otu
(Conyza canadensis)
Ebe gümeci
(Malva sylvestris)
Tarla sarmaşığı
(Convolvulus arvensis)

Etkili olduğu yabancı otlar
Kirpidarı [Seteria viridis]
Horoz ibiği [Amaranthus retroflexus]
Çoban çantası [Capsella bursa-pastoris]
Bozot [Heliotropium europaeum]
Semiz otu [Portulaca oleracea]
Serçe dili [Stellaria media]
Sirken [Chenopodium album]

Topalak [Cyperus rotundus]
Darıcan [Echinochloa crus-galli]
Şifa otu [Conyza canadensis]
Tek yıllık
Ebe gümeci [Malva sylvestris]
dar ve geniş Köpek üzümü [Solanum nigrum]
yapraklı
Yabani havuç [Daucus carota]
yabani otlar Demir dikeni [Tribulus terrestris]

Dirençli otlara %100 etki

Nesiller

narenciyede
zor işleri
ona bırakın

Kullanılacağı bitki
ve zararlı organizmalar
Bitki adı

Herbisit

A

Shock
EW

İlacın uygulanmasından itibaren ilk 1 saat içerisinde aktif madde bitkiye hemen nüfuz edip dolaşmaya başlar. Bu nedenle Shock EW, uygulamadan 1
saat sonra yağan yağmurdan etkilenmez. Tekrar ilaç uygulaması gerektirmez. Shock EW, ilkbahar öncesi ve geç sonbaharda uygulama imkanı olan
tek herbisittir.
• Yabancı otlardan gelen virüs ve bakterilerin bulaşmasını önler.
• Çok yönlü etki mekanizmasına sahiptir.
• Çift aktifinden dolayı zararlı otlar üzerine bindirme etkisine sahiptir.
• Zor ölen yabancı ot problemlerini tek uygulamada çözebilme gücüne sahiptir.
• Yaprak üzerinde üstün tutunma sağlar. Bu nedenle aktif maddeler bitki tarafından daha iyi alınır.

Attırılmış etki

Hızlı
yaprak
nekronu

B

Shock EW

Shock EW:
üstün sistemik + kontakt etki

Kullanım şekli

Kullanım dozu
ve dönemi

150 ml/da
Çıkış sonrası

200 ml/da
Çıkış sonrası

Tarla sarmaşığı [Convolvulus arvensis]
Köpek dişi ayrığı [Cynodon dactylon]
Geliç [Sorghum halepense]
Domuz pıtırağı [Xanthium strumarium]

300 ml/da
Çıkış sonrası

Kamış [Phragmites australis]

400 ml/da
Çıkış sonrası

Hızlı, güçlü ve firesiz kontrol
sunan total herbisit

Shock EW, su ile seyreltildikten sonra
yaygın spreyleme cihazları ile ilaçlanacak
alanda tüm yüzeye uygulanır. En uygun
etkinlik için bitki ve toprak yüzeyinin tamamen ilaçla kaplanması gerekmektedir.
Dikkat edilecek hususlar
Uygulama esnasında ilacın kültür bitkisine
gelmemesine özen gösterilmelidir. Aşırı rüzgarlı havalarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır.
İlacın uygulamaya hazırlanması

Topalak
(Cyperus rotundus)

Ebe gümeci
(Malva sylvestris)

Şifa otu
(Conyza canadensis)

Tarla sarmaşığı
(Convolvulus arvensis)

Shock EW’nin dekar dozu ortalama 30 litre su ile seyreltilerek, elde edilen karışım
1 dekara uygulanır.
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F. +90 262 642 33 75
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Dirençli,
çözümsüz,
tek ve çok yıllık
otlar için

•
•
•
•
•

Dirençli yabancı otlara yüksek etki
Patentli - innovatif formül
Hızlı ve uzun süreli etkinlik
Düşük doz, ekonomik ürün
Yapraktan etkili 2 aktif madde

®
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Koruyalım, korunalım.

Shock EW, hava koşullarından bağımsız çalışır

Shock EW

Shock EW hızlı ve yüksek etki sunar
Glyphosate IPA
Glyphosate, bir glisin familyası tarım ilacıdır ve toplu bitki örtüsü yönetimi
dahil olmak üzere çok sayıda kullanıma ilişkin olarak dünya çapında uygulanmaktadır. İş bu maddenin çalışma modu, hem dar ve hem de geniş yapraklı
duyarlı türleri etkileyerek EPSP sentezinin inhibisyonu şeklinde gerçekleşmektedir. Glyphosate sistemiktir ve nihai etkinliği genel olarak 15-20 gün içerisinde görülmektedir.

Tanım
Shock EW, narenciye bahçelerinde, büyük zararlara neden olan
geniş ve dar yapraklı yabancı otlara karşı kullanılan, yüksek teknolojiye sahip seçici olmayan ve
çıkış sonrası uygulanan herbisittir.

Shock EW içeriğinde bulunan Glyphosate IPA standart ürünlerde kullanılan
Glyphosate’den farklıdır. Glyphosate IPA daha düşük dozlarda daha yüksek
etkinlik gösterir.

Unutmayalım

Yüksek teknoloji
EW formülasyon
EW (Emulsion oil in water): suda yağlı emülsiyon
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Su bazlıdır. İnsan ve çevre için daha güvenlidir.
Bitkide ve toprakta tehlikeli solvent kalıntısı olmaz.
Düşük irritasyon mevcuttur, uygulayıcıyı rahatsız etmez.
Hızlı etki gösterir ve etkinlik uzun süre devam eder.
Eşsiz stabilite sağlar ve depolanması kolaydır.
Yağışlı havalarda ilacın hedef alandan yıkanmasını önler.
Güneş ışınlarına dayanıklıdır, etki kaybı olmaz.
Yüksek ve düşük ısılara karşı tölerans sağlar.

Yabancı otlar turunçgillerle
besin rekabeti yapar,
zararlı böcek, virüs ve bakteri
gelişimine yardımcı olarak
verimi düşürür.
Shock EW
yabancı ot kontrolünde
yüksek başarı imkanı sağlar
böylece turunçgil verimini
yükseltir ve bitki sağlığı için
avantaj sunar.

Carfentrazone-ethyl
Carfentrazone-ethyl bir Triazolinon’dur ve FMC tarafından ilk defa 1997’de
herbisit olarak otoritelere sunulmuştur. Ek olarak, Carfentrazone-ethyl
maddesinin; alandaki sürekli yabancı otların yok edilmesi, sürgün kontrolü ve diğer uygulamalara yönelik olarak da etkili olabildiği kanıtlanmıştır ve
Carfentrazone-ethyl geniş kullanımlara yönelik olarak tescil edilmiştir. Söz
konusu bu aktif içeriğin çalışma modu, duyarlı ve dirençli yabancı otlarda
yaprakların çok hızlı bir nekrozuyla sonuçlanan membran yıkımının önünü açan proporfirinojen oksidazının (PPO Grup E) inhibisyonu şeklindedir.
Carfentrazone-ethyl kontakt etkilidir ve 2-3 gün içerisinde etkisi görülür.

Hızlıdır. 2. gün etkinlik başlar.
Toprakta kalıntısı yoktur.
Kültür bitkisine güvenlidir.
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Glyphosate +
Diflufenican

İlk ve tek;
yapraktan etkili,
2 aktif madde

İçerik
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•
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Hava sıcaklığına göre
etkinlik değişimleri

Söz konusu bu iki aktif içeriğin karışımı olan Shock EW, tarım veya tarım dışı
alanlarda hızlı ve etkili yabancı ot kontrolünü sağlamaya yönelik olarak FMC
tarafından geliştirilmiştir.

Glyphosate IPA
+
Carfentrazone-ethyl

Shock EW:

Shock EW, Carfentrazon-ethyl mevcudiyetinden dolayı yapraklar tarafından çok hızlı bir şekilde emilir.
Shock EW uygulamadan 1 saat sonra yağan yağmurlara dayanıklıdır. Carfentrazon’un etkinliği, ek olarak
göreceli olarak hava koşullarından bağımsızdır ve düşük sıcaklıklardan etkilenmemektedir. Bundan dolayı
Shock EW, diğer tek ve çift aktif maddeli herbisitlerin
tamamından çok daha erken ve çok daha geç sezonda yabancı ot kontrolü sağlamaktadır.

Sağlıklı bahçe
yüksek verim.
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Sıcaklık:

Shock EW avantajları

Glyphosate asit eşdeğeri
Glyphosate IPA:
360 gram/litre

•

Carfentrazone-ethyl:
5 gram/litre

•

•
Dar ve geniş yapraklı
dirençli, hassas bütün otlar için
en etkin herbisit
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Shock EW

Çözemiyorsanız
Shock EW

Dayanıklı otlara
%100 etki.
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Klasik sıvı formülasyonlarla karşılaştırıldığında, sert sulara daha toleranslıdır.
Ayrıca yabancı otların gelişme dönemlerine
göre ilaçlama zamanı daha geniştir.
Diğer herbisitler yabancı otların en fazla 4
yapraklı olduğu dönemde etkili olurlar.
Shock EW, yabancı otların daha geç evrelerinde de kullanılabilir.
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