
Нов начин кон контролирањето на Cydia 
pomonella (јаболков црв) и црвите на кората 

на плодовите како Adoxophyes orana 
и Pandemis heparana

СПЕЦИФИКАЦИИ

Isomate C LR диспензер со контролирано испуштање 
кој содржи синтетички феромони што се хемиски 
слични со природните феромони што ги произ-
ведуваат C.pomonella, A.orana,P.heparana и многу 
други штетници. Диспензерот е составен од две 
паралелни полимерни цевки, од кои што едната 
содржи алуминиумска жица и го овозможува 
поставувањето на диспензерот во насадите, а 
другата е исполнета со специфична мешавина на 
феромони. 

ПРИМЕНА

Isomate C LR диспензерите мора да се постават 
напролет пред летот на зимската генерација 
пеперутки (почеток на април). Диспензерите треба 
да бидат лесно зацврстени околу гранчињата, на 
горната третина на стеблото, да не бидат претерано 
затегнати за да се избегне кршење на диспензерот. 
Избегнувајте директна сончева светлина зашто 
може да го забрза ослободувањето на феромоните.

МОНИТОРИНГ

Успешното сексуално збунување на парењето се 
потпира на честото надгледување на инсектите на 
таков начин што, ако е неопходно, може да се 
преземе брза акција за намалување на бројот на 
популацијата на инсекти. Затоа треба да се постават 
стапици за следење низ насадите (а особено на 
краевите на скриените делови) и еднаш неделно да 
се проверуваат во текот на сезоната.Ако техниката за 
збунување на парењето функционира правилно, 
стапиците за следење нема да соберат речиси 
ниеден инсект. Редовната инспекција на стапиците 
за следење е мошне важна за одредување дали е 
потребен дополнителен третман. Најмалку 1000 
плодови во центарот и на краевите на насадите 
треба да се проверуваат на неделна основа, на таков 
начин што областа може да биде дополнително 
третирана ако штетата на плодовите ги надминува 
утврдените граници.

I - генерација

II - генерација

III - генерација

КОНТРОЛА

Јуни

Јули

Август

БРОЈ НА ОШТЕТЕНИ 
ПЛОДОВИ од 1000ПЕРИОД 



КУЛТУРИ

ЦЕЛНИ ИНСЕКТИ

ДОЗА НА ПРИМЕНА

УСЛОВИ НА СКАЛДИРАЊЕ

СОСТАВ

КЛАСИФИКАЦИЈА

ГОЛЕМИНА НА ПАКУВАЊЕ

Јаболка, круша

Јаболков црв (C.pomonella)
Црвите на кората на плодовите (А.orana, P.heparana и др.)

1000 диспензери по хектар, плус дополнително 
гранично засилување

Доколку се чува во неговото оригинално пакување на 
отемпература од 5 С, производот ќе трае 2 години.

Кога производот се чува во фрижидер за да се користи 
во наредната сезона, извадете го на собна температура 
еден месец пред да го употребите на поле. 

(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol (Codlemone),
Dodecan-1-ol, Tetradecan-1-ol,
(Z)-9-Tetradecenyl acetate, (Z)-11-Tetradecenyl acetate

Xi, R36/38.Иритирање на очите и кожата.

Пакување од 100 диспензери
Пакување од 400 диспензери
Кутија од 5600 диспензери
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