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Εντομοκτόνο

To Coragen® στα ακρόδρυα με μια ματιά
Το Coragen® 20SC είναι ένα νέας γενιάς εντομοκτόνο, το οποίο συνδυάζει την υψηλή αποτελεσματικότητα, το 
πολύπλευρο τρόπο δράσης και τη σταθερότητα σε αντίξοες συνθήκες με ένα σύγχρονο τοξικολογικό και πε-
ριβαλλοντικό προφίλ. Αποτελεί την πρότασή μας για αξιόπιστη φυτοπροστασία, κατάλληλη για προγράμματα 
ολοκληρωμένης διαχείρισης (IPM).

Άλλες χρήσεις 
Είναι επίσης εγκεκριμένο για την καταπολέμηση του Πράσινου σκουληκιού, της Σποντόπτερας και του Ακανθώ-
δους σκουληκιού σε Βαμβάκι, της Καρπόκαψας, Φυλλοδετών, Φυλλορυκτών και Οστρίνιας σε Μήλα & Αχλάδια, 
της Καρπόκαψας,  Ανάρσιας στα Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Βερίκοκα, της Γκραφολίτας στα Δαμάσκηνα, του Φυλ-
λοκνίστη σε Πορτοκάλια, Μανταρίνια, Λεμόνια, Σατσούμα, Γκρέιπ-Φρούτ, της Ευδεμίδας και Κογχυλίδας στο 
Αμπέλι, του Δορυφόρου και της Φθοριμαίας στην Πατάτα, της Πυραλίδας, Σεζάμιας, Πράσινου σκουληκιού και 
Σποντόπτερας στο Καλαμπόκι & Γλυκό Καλαμπόκι, της Φθοριμαίας και του Πράσινου σκουληκιού στον Καπνό, 
της Καρπόκαψας, των Φυλλοδετών, της Οστρίνιας και των Φυλλορυκτών στην Κυδωνιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα 
την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
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chlorantraniliprole (Rynaxypyr®) 20% β/o

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Πλαστικές φιάλες 200 & 500ml

Δραστική ουσία

Τυποποίηση

Συσκευασία

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2

Στόχοι Δόση εφαρμογής 
(ml/100 λίτρα ψεκ. υγρού)Καλλιέργειες

Καρυδιά

Αμυγδαλιά

Καρπόκαψα (Cydia pomonella)

Ανάρσια (Anarsia Lineatella)

18-20 100-150
(λίτρα/στρέμ.) 21

Όγκος 
ψεκ. υγρού PHI*

*Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Καστανιά

Καρπόκαψα 
(cydia fagiglandan)

Κολεόπτερα (σκαθάρι) 
(Curculio elephas)

Πολύτιμος σύμμαχος 
για την προστασία 

των ακρόδρυων

Coragen® 20SC
Εντομοκτόνο

Το Coragen® (Κόρατζεν) είναι εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση της 
Καρπόκαψας στην καρυδιά, της Καρπόκαψας και του Σκαθαριού στην καστανιά και της Ανάρ-
σιας στην αμυγδαλιά.



Coragen® 20 SC - με στόχο την υψηλή προστασία
Το Coragen® 20SC, χάρη στην καινοτόμο δραστική ουσία Rynaxypyr®, συνδυάζει ένα 
πλήθος ιδιοτήτων ιδιαίτερα σημαντικών για την προστασία των ακρόδρυων από 
σημαντικούς & επιζήμιους εχθρούς:

•  Υψηλή αποτελεσματικότητα που σχετίζεται με το συνδυασμό της 
δράσης του σε προνύμφες αλλά και σε αυγά και ακμαία σύμφωνα 
με νεότερα δεδομένα.

•  Άμεση προστασία της καλλιέργειας μετά την 
εφαρμογή γιατί προκαλεί την σχεδόν ακαριαία 
παύση της διατροφής των προνυμφών.

•  Σταθερή αποτελεσματικότητα που 
δεν επηρεάζεται από αντίξοες συν-
θήκες θερμοκρασίας και έντασης 
φωτός.

•    Αποτελεσματικό ακόμη και σε 
πληθυσμούς ανθεκτικούς σε 
παλαιότερα μη εκλεκτικά εντο-
μοκτόνα καθώς ανήκει σε νέα 
χημική ομάδα με μοναδικό 
τρόπο δράσης.

•  Σημαντική αντοχή στην έκπλυση 
από τη βροχή εξαιτίας της ισχυρής 
προσκόλλησής του στο φύλλο και 
της μεταφοράς του στο εσωτερικό 
της επιδερμίδας.

•    Σύγχρονο περιβαλλοντικό και τοξικολογικό προφίλ.

Σεβασμός στα ωφέλιμα έντομα
Με βάση τη χαμηλή του επίδραση* σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ωφελίμων εντό-
μων, το Coragen® 20SC μπορεί να αποτελέσει βασικό συστατικό  ενός προ-
γράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης (IPM) σε καλλιέργειες καστανιάς, 
καρυδιάς & αμυγδαλιάς.

Ωστόσο, κατά  την  περίοδο  ανθοφορίας  των  καλλιεργειών  να  μην  
εφαρμόζεται  το  προϊόν  κατά τα διαστήματα της ημέρας που οι επικονια-
στές δραστηριοποιούνται έντονα. Σε αυτή την περίπτωση οι εφαρμογές να 
λαμβάνουν χώρα νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα.

Αποτελεσματικότητα
Το Coragen® 20SC με την στα-
θερά υψηλή αποτελεσματικότητά 
του, ελέγχει τους σημαντικότερους 
εχθρούς των ακρόδρυων και απο-
τελεί το βασικότερο όπλο σε ένα 
πρόγραμμα ολοκληρωμένης κατα-
πολέμησης. 

Πειραματισμός της FMC σε διάφο-
ρες χώρες καταδεικνύει  την υψηλή 
προστασία που παρέχει η εφαρμογή 
του Coragen® 20SC.

Τοποθέτηση
Εφαρμογές όταν ξεκινά η διόγκωση των περικαρπίων έως το στάδιο όπου το 70% έχει ωριμάσει (BBCH 73-87).

Συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά την εναπόθεση των αυγών και πριν την εκκόλαψή τους.

Επανάληψη μετά από 10-12 ημέρες.

Οι ψεκασμοί για την 2η γενιά καταστέλλουν την δράση του Ragoletis completa. 

Ελάχιστη δόση/στρέμμα 18 κ.εκ.

Δεν απαιτείται επανάληψη της εφαρμογής αν βρέξει 2 ώρες μετά τον ψεκασμό.
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* Πηγή: FMC και ανεξάρτητοι επιστημονικοί φορείς

Πειραματισμός σε καρυδιά εναντίον της καρπόκαψας (cydia pomonella)
(Αποτελέσματα από 2 πειράματα 13-18 ημέρες μετά την τελευταία εφαρμογή)

% αποτελεσματικότητα σε προσβεβλημένους καρπούς

Προϊόν αναφοράς Α
(300 γρ./εκτάριο)

Προϊόν αναφοράς Β
(600 γρ./εκτάριο)

FMC-Γαλλία, 2009/2010: FRG-09-690 & FRG-10-770
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Coragen® 20SC

(175 κ.εκ./εκτάριο)


