
Hosszú tartamhatás

Méhekre nem jelölésköteles

Rugalmas felhasználhatóság

A molyspecialista kukoricában.
Kíméletlen a hernyókhoz, kíméletes a beporzó rovarokhoz

A  klorantraniliprol rianodin a receptor gátló 
rovarölőszerek első és legjelentősebb 
képviselője. 

Hatóanyag tartalma 200 g/l.  
 
Megjelenése áttörést hozott a rovarölőszerek 
között. A hernyókártevők minden fejlődési 
alakja ellen hatékony, kiemelkedő tojásölő 
hatású.

• Rugalmasan illeszthető a kukorica védelmére,  
tojásrakást követően kijuttatva a tojásból kikelő 
lárvákat már elpusztítja, így a hernyók nem képesek 
berágni a szárba vagy a csőbe.  

• Egy szezonban akár két alkalommal is kijuttatható. 

• Előnye, hogy méhekre nem jelölésköteles,  
így a kukorica virágzásakor és utána akár sárgaérés 
állapotáig kijuttatható.  

• Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje 
takarmánykukoricában 14 nap,  
csemegekukoricában 10 nap.  

• Takarmány- és vetőmag-előállításban sárgaérésig 
(BBCH 87), míg csemegekukoricában szemfejlődés 
kezdetéig (BBCH 71) lehet használni.  

• Dózisa 100-150 ml/ha. Erős rajzás vagy fertőzés  
esetén a magasabb dózist használjuk.



A kijuttatást rajzásfigyelésre,  
előrejelzésre (fénycsapdás, szexferomon 
csapdás megfigyelés, valamint tojáscsomó 
vizsgálatra alapozva), magas 400 l/ha  
lémennyiséggel végezzük.  
Légi kijuttatása nem engedélyezett. 

A Voliam kukoricabogár imágók ellen  
nem hatásos, erős kukoricabogár imágó 
jelenlét esetén egészítsük ki Karate Zeon 
rovarölőszerrel vagy használjuk a gyári 
kombinációt, az Ampligo-t.  
A készítményhez nedvesítő szer hozzáadása 
javasolható (pl. Fix-Pro vagy Eucarol Plus).

Gyapottok bagolylepke  
kártétele kukoricán

Kukoricamoly lárvája  
kukorica szárán
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A Voliam azonos a 02.5/1126/5/2008. MgSzHK számon engedélyezett Coragen 20 SC rovarölő permetezőszerrel
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Kezeletlen Voliam  
0.112 l/ha

Karate Zeon  
0.15 l/ha

Ampligo  
0.2 l/ha

   Fertőzött növény %    
   Lárva/növény  
   Lyuk/növény    
   Törött szár % 

Kukoricamoly elleni hatékonyság (Apátfalva, 2021)

A hernyókártevők  
minden fejlődési 
alakja ellen hatékony,  
kiemelkedő tojásölő 
hatású.


