
     

 

Coragen® (Rynaxypyr®) is een vertrouwd middel ter bestrijding van  
vretende en zuigende insecten zoals de pruimenmot Grapholita funebrana.  
Coragen® kenmerkt zich door zijn zeer snelle aanvangswerking en een  
lange duurwerking als een zeer betrouwbaar middel tegen de pruimenmot.  
Met 2 aaneengesloten behandelingen biedt Coragen® 6 weken  
bescherming. De warme en droge zomer van 2018 heeft aangetoond dat  
Coragen® ook onder die omstandigheden een zeer betrouwbaar middel is.  
 
Werkingsmechanisme van Coragen®  
Coragen® veroorzaakt, direct na opname, verlamming van het spierstelsel  
van o.a. etende insecten zoals de larven van de pruimenmot. Door de  
snelle werking stopt direct na opname de vruchtschade. Coragen® is  
binnen twee uur regenvast. Temperatuur en UV-straling hebben nauwelijks invloed op de werking van Coragen®. 
Door het wegvallen van Insegar is Coragen® door zijn sterke en lange werkingsduur het juiste alternatief op de 
1e generatie pruimenmot in te zetten. Nadat de eerste eiafzet plaats gevonden heeft maar voordat de eieren 
uitkomen, is het verstandig om de eerste behandeling met Coragen® uit te voeren. Herhaal de behandeling na 3 
weken. 

 

      
Adult                           Schadebeeld*            pruimenmot larve  

 
Werkingsspectrum van Coragen®  
Behalve tegen pruimenmot is Coragen® ook werkzaam tegen vele andere soorten rupsen van meerdere soorten 

motten en vlinders. Zoals de kleine-en vroege fruitmot, perzikmot, diverse bladrollers, kleine wintervlinder, 

voorjaarsuil en mineermotten. 

Coragen® is veilig voor natuurlijke bestuivers, kan in de bloei worden toegepast en heeft geen schadelijk effect op 

de belangrijke natuurlijke vijanden in de fruitteelt zoals oorwormen, roofmijten, roofwantsen en sluipwespen. De 

positieve ervaringen ten opzichte van het effect op nuttigen zijn uitgebreid onderzocht en worden in de praktijk 

in heel Europa ervaren. 

 

De eerste generatie pruimenmot 

is gesignaleerd. 

 

Coragen® 
Langdurige werking tegen pruimenmot. 

 



     

 

Duurwerking Coragen®

  

Onderzoek op het ERDC in Frankrijk heeft 
aangetoond dat Coragen® onder alle 
weersomstandigheden na 3 weken nog steeds een 
uitstekende bescherming geeft.  

 

Advies en het juiste bestrijdingsmoment:  

Start de bestrijding met Coragen®. Coragen® heeft door zijn unieke formulering een lange werkingsduur en is 

veilige voor natuurlijke vijanden. Coragen® is eenvoudig in gebruik. Met slechts 2 behandelingen worden 

pruimen zes weken beschermd. 

 

  

- Dosering: 175 ml/ ha. 

- 2 toepassingen per jaar: 

o 1e toepassing: kort voor ei-uitkomst 

(ovicide werking) 

o 2e toepassing: 3 weken na eerste 

toepassing. 

- Veiligheidstermijn: 14 dagen 

Product kenmerken van Coragen®: 

• Zeer effectief insecticide in diverse fruitgewassen 
• Snelle aanvangswerking 

• Lange duurwerking 

• Goed integreerbaarVeilig voor natuurlijke vijanden (oorwormen, roofmijten, roofwantsen en sluipwespen) 

Kijk op www.mottenmonitor.nl voor meer informatie en de juiste aanpak. 


