КОЛОРАДОЦИД
Біологічний інсектицид

препарат сертифіковано
Organic Standard

Інсектицид для боротьби
зі шкідниками

Діюча речовина
Спори культури Bacillus thuringiensis, та
продукти її метаболізму, інертні наповнювачі.
Проявляє кишково-шлункову дію по відношенню
до комах-шкідників.
Упаковка
20 г, кількість в упаковці: 30 шт.
Умови зберігання
Зберігати препарат в герметичній упаковці,
сухому та захищеному від світла місці за
температури від мінус 5 °С до +20 °С.
Термін придатності
24 місяці від дати виготовлення.

КУЛЬТУРА

НАЗВА ШКІДНИКА

НОРМА ВИТРАТИ
ПРЕПАРАТУ

Капуста та інші
овочеві культури

Капустяний білан, капустяна
совка, капустяна міль, вогнівка,
лучний метелик

20 г / 5 л води /
1 сотку

Картопля, помідори,
баклажани, перці

Колорадський жук
(личинки І-ІІІ віку)

20 г / 5 л води / 1 сотку

Плодово-ягідні
(малина, агрус,
порічки, яблуня,
груша)

Американський білий метелик,
шовкопряд, листокрутка, вогнівка,
яблунева та плодова міль,
п’ядуни, плодожерки, золотогузка

20 г / 1,5 л води /
0,3 сотки

Виноград

Гронова листокрутка

20 г / 2 л води / 0,2 сотки

ДІЯ ПРЕПАРАТУ
• Колорадоцид має подвійний механізм впливу на шкідників.
• Препарат проявляє контактно-кишкову дію. Потрапляючи в організм комахи, викликає
порушення функцій кишечнику, в результаті чого зменшується об'єм живлення. Масова
загибель шкідників настає на 2-5 добу після обробки.
• Додатково препарат впливає на плодючість самиць шкідників, що призводить до
порушення строків метоморфозу стадій личинок, знижує життездатність наступних
поколінь шкідників і знижує вірогідність відновлення чисельності шкідників в подальшому.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Препарат застосовується по мірі появи шкідників. Максимальний захисний ефект від
застосування препарату досягається при обробці рослин в ранні строки розвитку
шкідників (личинки І-ІІІ віку).
• Для внесення можна використовувати обприскувачі будь-якого типу, які
забезпечують дрібнодисперсне розпилювання та рівномірне нанесення робочої
суміші на поверхню листків та стебел.
• Обприскування посівів або насаджень препаратом доцільно проводити в суху,
безвітряну погоду за низької ймовірності опадів впродовж наступних 8–10 годин.
• Оптимальною температурною внесення є +18°С до +30°С.
• Не рекомендується проводити обробку під час випадання роси, а також в періоди
максимальної сонячної активності (з 10 до 18 години), оскільки це знижує ефективність
препарату.
• Термін придатності робочого розчину: не більше 3-х годин.
ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ
• Робочий розчин готують за 1-2 години до обробки. Для цього необхідно вказану в
таблиці кількість препарату розвести у воді.
• Для приготування робочого розчину використовують нехлоровану (або відстояну)
воду кімнатної температури.
• При сумісному використанні препарату зі стимуляторами росту, мікродобривами,
хімічними фунгіцидами, біологічний препарат вноситься в робочий розчин в останню
чергу.
• Робочий розчин потрібно використати впродовж 6 годин.
СУМІСНІСТЬ ПРЕПАРАТУ
• Препарат Колорадоцид сумісний з хімічними засобами захисту, стимуляторами
росту та біопрепаратами.
• Проявляє синергійну дію з препаратом Актарофіт.
• Для підвищення ефективності рекомендовано використовувати з препаратомприлипачем Адюмакс.
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
• Препарат безпечний для людини.
• Заходи безпеки: при роботі з препаратом користуватись засобами індивідуального
захисту та заходами безпеки при роботі з біологічними інсектицидами.
• Термін очікування після обробки препаратом до збору врожаю – 1 доба.
• При потраплянні препарату на шкіру або очі - промити водою. Після роботи вимити
обличчя і руки з милом.

ІНСЕКТИЦИДИ

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
• Безпечний для людей, теплокровних тварин, птахів, риб, бджіл і навколишнього
середовища (4-й клас небезпечності (малонебезпечний)).
• Не накопичується в рослинах і ґрунті.
• Не впливає на зовнішній вигляд та смакові якості культури, що обробляється.
• Можливість застосування в будь-яку фазу росту і розвитку рослин.
• Швидке розкладання діючої речовини, що дозволяє застосування перед збиранням
врожаю.
• Відсутність резистентності комах до препарату - незмінна норма внесення.

