NEBEZPEČNÝ PRO ŠKŮDCE,
BEZPEČNÝ PRO SVĚT
Japonský výraz životodárné kapaliny, bez níž by život na Zemi tak jak ho známe neexistoval,
zní MIZU.
Stejné slovo se nově objevuje v názvu špičkového a bezpečného insekticidu, bez kterého by
ochrana plodin byla mnohem náročnější. Mospilan Mizu 120 SL, seznamte se prosím…
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STÁLE BEZPEČNÝ
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Insekticid Mospilan přinesl zcela nové řešení v ochraně rostlin proti škůdcům. Účinná látka acetamiprid (1989 objev společností
Nippon Soda Co., Ltd.) patří mezi neonikotinoidy, ale její charakteristické insekticidní působení je v porovnání s ostatními
substancemi ze stejné chemické skupiny odlišné. To je důvodem, proč Mospilan splňuje současné nejpřísnější ekotoxikologické
standardy a jeho použití v ochraně rostlin je stále možné a hlavně bezpečné. Nyní uvádíme kapalnou formu spolehlivého
insekticidu Mospilan Mizu 120 SL.
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Systémově účinný selektivní insekticid
určený k hubení mšic v pšenici a k hubení
blýskáčka řepkového a šešulových škůdců v řepce olejce.
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ZPŮSOB ÚČINKU
Mospilan Mizu 120 SL je kontaktní a žaludeční jed, který se v rostlině rozvádí translaminárně a systémově. Do těla škůdců
částečně penetruje prostřednictvím kutikuly, aktivnější je však při sání nebo požeru, kdy se dostává přímo do žaludku.
Mezi hlavní neurotransmitery (látky sloužící k přenosu vzruchů v nervové soustavě mezi nervovými buňkami) patří acetylcholin.
Při vstupu do těla se acetamiprid snadno přenáší do centrálního nervového systému, kde silně interaguje s NAChR (nikotinový
acetylcholinový receptor). Neuroaktivní systémový acetamiprid napodobuje působení acetylcholinu a chemicky se váže na jeho
receptory. Tímto je blokuje, což má za následek nepřetržité odesílání neoprávněných signálů. Receptory a buňky zapojené
do nervového přenosu se vyčerpají a nefungují. Výsledkem je ochrnutí a smrt.

FORMULACE INSEKTICIDU MOSPILAN
SL formulace (rozpustný koncentrát) jsou takové, kdy účinná látka je rozpuštěna v kapalině a tvoří pravý roztok. Jednotlivé
složky od sebe tedy nemohou být mechanicky odděleny. Před použitím není potřeba přípravek intenzivně rozmíchávat, neusazuje
se. Velkou výhodou je pak absence ropných rozpouštědel, což mimo jiné zajišťuje i nehořlavost.
SP formulace (vodorozpustný prášek) vykazuje špičkovou biologickou účinnost. Důležitá je však také bezpečnost a jednoduchost použití (manipulace, dávkování) pro obsluhu. V těchto oblastech jednoznačně vítězí kapalná forma pesticidů. Avšak ne
všechny kapalné formulace splňují přísná kritéria spolehlivé biologické účinnosti a zároveň bezpečnosti pro ošetřované plodiny
(fytotoxicita).

www.sumiagro.cz
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INSEKTICIDY
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ZS Domanínek,
ů ě kyjatka osenní
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MOPSILAN MIZU 120 SL V PRAXI

Systémově účinný selektivní insekticid je kromě hubení
blýskáčka řepkového a šešulových škůdců nově
určen také k hubení mšic v pšenici.

Mospilan
SL 0,15
l/ha k 15.7. Mospilan Mizu 120 SL 0,25 l/ha
12.7. (+1 den)
15.7.Mizu
(+4120
dny)
průměr
Mospilan
Mizu
120
SL
0,35
100,0%
100,0% l/ha 100,0%Biscaya 240 OD 0,3 l/ha
100,0%
100,0% 28.6. (+1100,0%
den)
100 %
100,0%
100,0%
100,0%
průměr k 15.7.
1.7. (+4 dny)
100,0%
100,0%
50 % 100,0%

Série pokusů potvrzuje vysokou účinnost na mšice
i v nižší než registrované dávce, což je patrné
ů ě
z následujících grafů.
Doménou Mospilanu Mizu 120 SL bude takůjako
ě
u jeho předchůdce, bezpečné použití v řepce olejce proti
ů ě
blýskáčkům či šešulovým škůdcům. Desítkami pokusů
bylo opět potvrzeno, že základní dávka 0,35 l/ha je více
jak dostatečná a ve většině případů aplikace lze dávku
ř
ponížit na doporučenou, viz. tabulka doporučeného
dávkování.
ř
ř

15.7. (+4 dny)

4.7. (+7 dní)

0%
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12.7. (+1 den)

11.7.

ů ě
průměr k 11.7.
12.7. (+1 den) 15.7. (+4 dny) průměr k 15.7.

ZS Domanínek, mšice střemchová
100,0%
100,0%
Mospilan Mizu 120 SL 0,15 l/ha
100,0%ě
100,0%
Mospilan Mizu 120 SL 0,35 l/ha

100,0%
Mospilan Mizu 120 SL 0,25 l/ha
100,0%
Biscaya 240 OD 0,3 l/ha

28.6. (+1 den)

12 ks na rostlině.

100%

ě průměr k 15.7.

80 %

1.7. (+4 dny)

60 %
40 %
20 %

15.7. (+4 dny)

4.7. (+7 dní)

0%

12.7. (+1 den)

11.7.
průměr k 11.7.

ZS Nechanice, mšice
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83,5%
61,5%
Mospilan Mizu 12073,4%
SL 0,15 l/ha
Mospilan Mizu 36,8%
120 SL 0,25 l/ha
96,8%
87,0%
69,1%
Mospilan Mizu 12093,6%
SL 0,35 l/ha
Biscaya 240 OD
0,3 l/ha
97,1%
93,7% 5.6. (+1 den)
89,3%
72,2%
97,0%
91,8% 100 %
89,7%
71,4%
3.7. (+15 dní)

80 %

8.6. (+4 dny)

60 %
40 %

25.6. (+7 dní)

20 %

11.6. (+7 dní)

0%

22.6. (+4 dny)
19.6. (+1 den)

18.6. (+14 dní)
průměr k 18.6.

NENÍ KAPALINA JAKO KAPALINA
EC formulace (emulgovaný koncentrát) obsahují účinnou látku, ropná rozpouštědla a emulgátor. Ten zajišťuje vytvoření
emulze tzn. rozptýlení účinné látky v podobě malých kapiček v rozpouštědle (pro představu olej ve vodě). Mezi hlavní nevýhody
této formulace patří nutnost míchání (má tendenci se usazovat) a fakt, že díky ropným rozpouštědlům je snazší vznik fytotoxické
reakce. Ropná rozpouštědla charakteristicky páchnou, což při aplikaci v okolí lidských sídel budí nežádanou pozornost.
SC formulace (suspenzní koncentrát) představují směs pevné účinné látky v kapalině (pro představu písek ve vodě). Před
použitím musí být pesticidy dobře promíchány. Nevýhodou je poměrně rychlé a samovolné oddělování (usazování) účinné látky
od nosiče.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Dávkování

OL
(dny)

kyjatka osenní, mšice střemchová, kyjatka travní

0,25 l/ha

28

1) od: 51 BBCH, do: 79 BBCH

řepka olejka

blýskáček řepkový

0,2 l/ha

28

1) od: 51 BBCH, do: 59 BBCH

řepka olejka

krytonosci

0,25 l/ha

28

1) od: 69 BBCH, do: BBCH 71

řepka olejka

bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový

0,3 l/ha

28

1) od: 69 BBCH, do: BBCH 71

Dávkování

OL
(dny)

Plodina

Škůdci

pšenice ozimá

REGISTROVANÉ POUŽITÍ
Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL

Plodina

Škůdci

pšenice ozimá

kyjatka osenní, mšice střemchová, kyjatka
travní

0,35 l/ha

28

1) od: 51 BBCH, do: 79 BBCH

řepka olejka

blýskáček řepkový

0,35 l/ha

28

1) od: 51 BBCH, do: 59 BBCH

řepka olejka

bejlomorka kapustová, krytonosec šešulový

0,35 l/ha

28

1) od: 69 BBCH, do: BBCH 71

OL (ochranná lhůta) - je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Plodina

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací
v plodině

Interval mezi
aplikacemi

pšenice ozimá

200–400 l/ha

postřik

2×

14 dnů

řepka olejka

200–400 l/ha

postřik

1×
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