Insekticid

Kaiso Sorbie

Insekticid

Kaiso Sorbie®

Giver dig et støvfrit* produkt som opløses på få sekunder

Opløses hurtigt og let i tanken
- så du undgår stoppede dyser
Ved hjælp af den enestående SORBIETM - formuleringsteknologi opløses
granulatet hurtigt og fuldstændigt i vand. Ved opløsning frigives
aktivstoffet i sprøjtevæsken. Når Kaiso Sorbie tilsættes sprøjtevæsken
omdannes den til emultionskoncentrat (EC), det vil sige en fremragende
straksvirkning kombineret med en god langtidsvirkning.

Efter
1 sekund

QR-Code til SIKKERHEDSDATABLAD:
- direkte link til Kaiso Sorbie
information fra Nufarm.dk

Efter
20 sekund

Hurtig og fuldstændig
opløsning uden partikler
fra støvfri* granulat
til virksomt emulsionskoncentrat på 20 sekunder
i sprøjtetanken!

Højeffektivt.
Effektivt og hurtigt
emulsionskoncentrat

Vi har spurgt brugere af Kaiso Sorbie
Vil du anvende Kaiso
Sorbie igen?

6%

l du anbefale andre landmænd
at anvende Kaiso Sorbie?

5%

3%

5%

29%

29%

Anbefaling

Anvend
Brugerundersøgelse fra
danske landmænd om
deres erfaring
med Kaiso Sorbie
Ja

60%

63%

Sandsynligvis
Sandsynligvis ikke
Nej
* Det kan ikke udelukkes, at der under transport kan dannes støvpartikler. Læs altid etiketten før anvendelse.

Overbevisende effekt
Kaiso Sorbie giver samme eller bedre effekt, sammenlignet med
andre produkter med samme aktivstof
Der er udført talrige forsøg med Kaiso Sorbie i Tyskland og Europa i mere end 30 afgrøder. Effektforsøgene afspejler den
effektive virkning af Kaiso Sorbie sammenlignet med kendte lambda-cyhalothrinprodukter samt andre insekticider.
Følgende forsøg viser et sammendrag af de mange resultater vedrørende formulering, straksvirkning og langtidsvirkning.
Kaiso Sorbie sammenlignet med lignende
insekticid på glimmerbøsser.
Ialt 21 forsøg i 6 forskellige lande over 5 år.

Kaiso Sorbie sammenlignet med lignende
insekticid på kornbladlus.
Ialt 21 forsøg i 6 forskellige lande over 5 år.
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Kasio Sorbie dårligere
sammenlignet
med standard
Lambda - Cyhalothrin

0
Kasio Sorbie lig
med standard
Lambda - Cyhalothrin

Kasio Sorbie
bedre sammenlignet
med standard
Lambda - Cyhalothrin

0

Kasio Sorbie dårligere
sammenlignet
med standard
Lambda - Cyhalothrin

Kasio Sorbie lig
med standard
Lambda - Cyhalothrin

Kasio Sorbie
bedre sammenlignet
med standard
Lambda - Cyhalothrin

*Forsøgsarealer valgt med følsomme populationer

Effekt på en masse
skadevoldere
Raps
Rapsjordlopper kan gøre skade på
rapsen i efteråret. Der skal holdes øje
med bladgnav på rapsbladene fra
kimbladstadie til det 4 løvblad er udviklet.
Bekæmpelse når skadetærsklen er
nået med 100-150 g/ha Kaiso Sorbie
i 200-400 liter vand pr hektar.
Glimmerbøsser er skadevoldende når
rapsen har dannet blomsterknopper
og frem til blomstring. I denne periode
bekæmpes de, hvis skadetærsklen er
overskredet.
Skulpesnudebiller kan nogle år
allerede ses under blomstring, men det
er først når rapsen begynder at sætte de
første skulper at de gør skade.
Skulpegalmyg lægger sine æg i
skulperne, hvorefter larverne udklækkes
og ernære sig inde i skulpen.
Skulpegalmyggen bekæmpes ved
indflyvning og kraftige angreb.
Bekæmpelse når skadetærsklen er
nået med 150 g/ha i 200-400 liter vand
pr hektar.
Korn
Kornbladlus angreb kan være meget
varierende fra år til år. Indtil begyndende
skridning er skadetærsklen 40-50 % strå
og ved begyndende blomstring stiger
den til 60 % angrebne strå.
Trips sætter sig i bladskederne og suger
saft. Der skal holdes øje fra begyndende
skridning.

Kornbladbillens larve bæger rundt på
et lag af ekskrementer og fremstår derfor
som en klæbrig masse. Den findes på
kornets blade og gnaver overhuden af
bladene. Bekæmpelse når der ses 0,5-1
larve pr strå.
Bekæmpelse når skadetærsklen er nået
med 100-150 g/ha i 200-400 liter vand pr
hektar.
Hvedegalmyg og sadelgalmyg
er svære at observere, så holde øje
med prognoser eller sæt feromon
fælder op. Begge arter bekæmpes
ved begyndende skridning og frem til
blomstring.
Fritflue skal holdes øje med når kornet har
1,5 til 2 blade og typisk ved varmt og tørt
vejr, omkring de 20 grader .
Bekæmpelse når skadetærsklen er nået
med 150 g/ha i 200-400 liter vand pr
hektar.
Kartofler
Bladlus angriber sjældent kartofler så
meget at udbyttet påvirkes, men bladlus
kan overføre virussygdomme. Derfor skal
der specielt holdes øje i læggekartofler.
Bekæmpelse når skadetærsklen er nået
med 150 g/ha i 200-400 liter vand pr
hektar.

Hurtig og målrettet
mod skadedyr
Kaiso Sorbie har flere fordele - Enkel
anvendelse, hurtig knock-down effekt
kombineret med langtidsvikning. Bredtvirkende
mod bidende og sugende insekter. Unik
støvfri EG formulering der opløses hurtigt i
tanken og forbedrer produktets ydeevne og
brugeregenskaber.

nufarm.com/dk

Læs altid etiketten før brug. Nufarm er medlem
af Dansk Planteværn.

