JAPOŃSKIE ISOMATY

ZDROWE OWOCE
BEZ POZOSTAŁOŚCI
SUBSTANCJI
CZYNNYCH

Nie poczują chemii
Mówi się, że miłość to chemia. Aby „zaiskrzyło” zajść musi wiele procesów
biochemicznych. W świecie zwójek to samica przejmuje inicjatywę, wydziela
feromon płciowy, który bardzo skutecznie wabi samca. To gra, której
wynikiem najczęściej jest potomstwo. Narodzinom gąsienic żerujących na
owocach można jednak zapobiec, wykorzystując mechanizm dezorientacji
feromonowej samców.

Dzięki Isomate CTT i CLS samiec nie poczuje chemii
do samicy, a Ty nie poczujesz chemii w swoim sadzie.
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Nowatorska filozofia walki ze zwójkami w sadach uwzględniająca wszystkie obecnie obowiązujące trendy, których
celem jest wyprodukowanie owoców doskonałej jakości, bez śladów mikrobiologicznych i pozostałości substancji czynnych
Isomatów w owocach.

JAK DZIAŁAJĄ ISOMATY?
Substancja ta uniemożliwia samcom
znalezienie drogi do samicy, blokując
w ten sposób akt kopulacji i nie
dopuszczając do zapłodnienia.

Isomaty mają postać zawieszek,
które stopniowo uwalniają
substancję imitującą feromon
płciowy szkodników.

To z kolei prowadzi do braku
możliwości składania jaj i finalnie
braku uszkodzeń powodowanych
przez szkodniki.

• Brak możliwości składania jaj.
• Brak larw szkodników w sadzie.
• Brak uszkodzeń liści, kwiatów i owoców powodowanych przez larwy szkodników.

Korzyści ze stosowania:
•

nowa filozofia ochrony sadu przed zwójkami,

•

niezawodność bez względu na warunki pogodowe,

•

brak pozostałości Isomatów w owocach,

•

bezpieczeństwo dla stosującego,

•

całkowite bezpieczeństwo dla owadów pożytecznych i środowiska,

•

rejestracja na bazie wyników badań przeprowadzonych w Polsce,

•

certyfikat Instytutu Ochrony Roślin-PIB do stosowania w sadach
ekologicznych (BRŚOR-Ekol-009/2016).

JEDYNY DYSPENSER FEROMONOWY DO ZWALCZANIA
NAJWAŻNIEJSZYCH GATUNKÓW ZWÓJEK!
Isomate CLS to innowacyjny bloker rozmnażania szkodników oparty
na technologii feromonowej, który skutecznie eliminuje zagrożenie wynikające z występowania zwójek w sadzie. Produkt uniemożliwia kopulację szkodników, a tym samym efektywnie ogranicza rozwój gąsienic
atakujących liście, kwiaty i owoce.

BLOKUJE DROGĘ DO ROZMNAŻANIA OWOCÓWEK!
Isomate CTT zapobiega rozmnażaniu owocówki jabłkóweczki,
a tym samym rozwój pokolenia gąsienic atakujących owoce. Środek
występuje w formie zawieszek stopniowo uwalniających substancję
imitującą feromon płciowy szkodników, która uniemożliwia samcom
znalezienie drogi do samicy. Isomate CTT jest zarejestrowany do
stosowania w ochronie jabłoni.

Isomate CLS blokuje rozmnażanie nie tylko owocówki jabłkóweczki,
ale także innych ważnych gatunków zwójek: bukóweczki, różóweczki,
siatkóweczki, rdzaweczki oraz wydłubki oczateczki – w uprawie jabłoni
oraz zwójek: siatkóweczki, różóweczki, bukóweczki – w uprawie czereśni i wiśni.
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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.

