INSEKTYCYD

Szybki, innowacyjny i zabójczo
wygodny w użyciu!
Niespotykana szybkość działania (efekt „knock-down”)
na szkodniki.
Innowacyjna formulacja EG (granulat do sporządzania
emulsji wodnej) typu SorbieTM – łącząca wszystkie zalety
formulacji EC i WG.
Zwalcza skutecznie szkodniki w rzepaku (chowacze,
słodyszka, szkodniki łuszczynowe) i w zbożach (mszyce,
skrzypionki).

Lambda-cyhalotryna (jedna z najbardziej efektywnych substancji aktywnych należących
do grupy syntetycznych pyretroidów) – 50 g w 1 l środka (5%)

Formulacja i działanie

EG – granulat do sporządzania emulsji wodnej. Środek o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w rzepaku ozimym
i pszenicy ozimej. Na roślinie działa powierzchniowo.

Zakres stosowania
Uprawa

Szkodnik

Termin

Rzepak
ozimy

Chowacz brukwiaczek

Opryskiwać przed złożeniem jaj
przez chrząszcze

Słodyszek rzepakowy
(zwalczany jest również
chowacz czterozębny)

Opryskiwać po wystąpieniu
chrząszczy na plantacji

Szkodniki łuszczynowe
(chowacz podobnik,
pryszczarek kapustnik)

Zabieg wykonać w początkowym
okresie opadania płatków
kwiatowych

0,15 kg/ha

Mszyce

Zabieg wykonać po wykłoszeniu,
nie później niż do fazy mlecznej
dojrzałości ziarna

0,10 kg/ha

Skrzypionki

Stosować od początku wylęgania
się larw

0,10 kg/ha

Pszenica
ozima

Dawka
0,15 kg/ha
0,15 kg/ha

Uwagi
1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20°C. W temperaturze wyższej zabieg
wykonać pod koniec dnia.
2. W przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawach chronionych
występują kwitnące chwasty środek stosować po wieczornym oblocie pszczół.
3. Nie stosować w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek (spadź).

Wyniki doświadczeń
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Kaiso
0,15 kg/ha

lambda-cyhalotryna
5% CS
0,15 kg/ha
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3 dni po zabiegu

98

90

Kaiso
0,15 kg/ha

lambda-cyhalotryna deltametryna
5% WG
15 g/l
0,15 kg/ha
0,42 l/ha

Zalety SorbieTM
technology
Specjalna formulacja, która
pozwoliła stworzyć jeden
z najnowocześniejszych
pyretroidów na rynku,
łączący wszystkie pozytywne cechy formulacji EC
oraz WG w jedną całość:
• Łatwość użytkowania oraz
bezpieczeństwo charakterystyczne dla formulacji WG:
– nie rozlewa się,
– łatwy w użyciu,
– łatwy w przechowywaniu,
– nie ma potrzeby płukania
opakowań.
• Szybki efekt „knock-down”
charakterystyczny dla
formulacji EC
• Zmniejszone obciążenie
dla środowiska, brak
rozpuszczalników używanych dla formulacji EC.
• Wysokie bezpieczeństwo
dla użytkownika (brak
problemu uczulania skóry).
• Długotrwały efekt działania
przy zastosowaniu niskiej
dawki na hektar.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Substancja aktywna

