
 BIOLOŠKI INSEKTICID 

 

NAČIN DELOVANJA

Biološki insekticid z želodčnim delovanjem, ki vsebuje virus, specifičen za ličinke jabolčnega zavijača.

Vsebuje 4 zaščite virusa: 1. mehčalec vode, ki regulira pH vode; 2. anti UV zaščito; 3. vabo; 4. močilo.
Ponaša se z dolgo obstojnostjo- interval med škropljenji je 13 - 12 dni, neodvisno od števila sončnih dni.
Vsebuje največjo količino virusa po hektarju na tržišču.

AKTIVNA SNOV: granulozni virus Cydia pomonella 90,9 %
FORMULACIJA: koncentrirana suspenzija (SC) 
UPORABA NA: jablanah
UPORABA PROTI: jabolčnI zavijač (Cydia pomonella)
ODMEREK: 1L/ha
KARENCA: 3 dni
PAKIRANJE: 1L

UPORABA
Sredstvo CARPOVIRUSINE se uporablja kot  insekticid z želodčnim delovanjem, ki vsebuje  virus, specifičen za 
ličinke jabolčnega zavijača. Virus se po zaužitju razmnožuje v ličinki, kar posledično privede do njene smrti. 
Sredstvo se uporablja na jablani za zmanjšanje populacije jabolčnega zavijača (Cydia pomonella) in zmanjšanje 
poškodb na plodovih v odmerku 1L/ha.

1 L/ha

0 1 7 10 31 57 61 71 78

ČAS UPORABE
Tretira se v času izleganja jajčec oziroma v skladu z napovedjo opazovalnonapovedovalne službe za varstvo rastlin. 
Sredstvo se lahko uporabi v času od nastavka plodov do zorenja plodov (BBCH 71-87). 
Sredstvo ne vpliva na naravne sovražnike škodljivca in se sme uporabljati v času leta čebel.

Sredstvo se lahko uporabi največ trikrat v eni rastni sezoni. Zaradi preprečevanja razvoja rezistence sredstva v 
isti generaciji ne uporabljamo večkrat zaporedoma, ampak uporabimo izmenično tudi insekticide z drugačnim 
načinom delovanja.

Sredstvo ob predpisani uporabi ni fitotoksično. Sredstvo lahko na občutljivih sortah jablan povzroči mrežavost plodov.
Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov granulozni virus 
Cydia pomonella za jabolka niso potrebne.

NAVODILA ZA SKLADIŠČENJE
pri sobni temperaturi: <25°C= max. 1 mesec; v hladilniku +4°C= max. 8 mesecev; v zmrzovalniku -20°C= 2 leti. 
Sredstvo se lahko odmrzne in zamrzne večkrat zapored.
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