
MOSPILAN® 20 SP
Systémov! ú"inn# selektivní insekticid ve$form! ve$vod! rozpustného prá%ku 
(SP) ur"en# k$hubení %irokého spektra &ivo"i%n#ch %k'dc' v$ochran! rostlin.

Ú"inná látka: acetamiprid 200 g/kg 
Balení:  HDPE dóza se !roubovacím uzáv"rem 

s#ochrann$m ví%kem s#obsahem 500#g 
p&ípravku, 
Al-folie s#potiskem a#p&ípravkem 
v#mno'ství 50#g

P'sobení p(ípravku
Acetamiprid je systémov" ú%inn$ selektivní insek-
ticid ze skupiny neonikotinoid(, p(sobící jako neu-
rotoxikant, tzn., blokuje nikotinov$ Ach receptor 
v# postsynaptické membrán" nervového systému 
'ivo%i!n$ch !k(dc(. Acetamiprid p(sobí systémo-
v" a#translaminárn", jako kontaktní a#'alude%ní jed 
ve#velmi nízk$ch dávkách, má rychlé iniciální–po-
%áte%ní p(sobení v#porostu, dlouhodob$ reziduální 
ú%inek proti v!em v$vojov$m stadiím !k(dc(.

Rozsah povoleného pou&ití

Plodina )k'dci Dávkování OL (dny) Poznámka

brambor mandelinka bramborová 0,06 kg/ha 7 3) max. 1)

jádroviny m!ice, vlnatka krvavá 0,01#%
1000#l vody/ha 28 3) max. 1)

jablo* obale% jable%n$ 0,025#%
1000#l vody/ha 14 3) max. 1)

chmel otá%iv$ m!ice chmelová 0,008#%
2000#l vody/ha 42 3) max. 1)

okrasné rostliny molice skleníková, m!ice,  
m!ice bavlníková v%etn" 

0,25 kg/ha
nebo 0,04#% 3 3) max. 2)

raj%e 
pouze ve#skleníku m!ice 0,125 kg/ha 

nebo 0,02#% 3 3) max. 2)

paprika 
pouze ve#skleníku m!ice 0,125 kg/ha 

nebo 0,02#% 3 3) max. 2)

okurka 
pouze ve#skleníku m!ice 0,125 kg/ha 

nebo 0,02#% 3 3) max. 2)

IN
S

E
K

TI
C

ID
Y

106



MOSPILAN® 20 SP
Plodina )k'dci Dávkování OL (dny) Poznámka

&epka olejka krytonosec &epkov$,
krytonosec %ty&zub$ 0,12 kg/ha AT 3) max. 1)

&epka olejka bl$ská%ek &epkov$ 0,08-0,1 kg/ha AT 3) max.1)

&epka olejka bejlomorka kapustová, 
krytonosec !e!ulov$ 0,15-0,18 kg/ha AT 3) max. 1)

AT - ochranná lh(ta je dána odstupem mezi termínem aplikace a#sklizní
OL (ochranná lh(ta) - je dána po%tem dn(, které je nutné dodr'et mezi termínem poslední aplikace 
a#sklizní

Up(esn!ní pou&ití
K# zabrán"ní vzniku rezistence neaplikujte tento 
p&ípravek nebo jin$, kter$ obsahuje ú%innou látku 
ze skupiny neonikotinoid( (nap&. acetamiprid, thi-
akloprid, klothianidin, imidakloprid, thiamethoxam) 
po# sob" bez p&eru!ení o!et&ením jin$m insektici-
dem s#odli!n$m mechanismem ú%inku.

Maximální po%et o!et&ení &epky olejky 3) v#pr(b"-
hu vegetace. 
Dávku v#rámci uvedeného rozp"tí volíme podle in-
tenzity p&edpokládaného v$skytu. 

Aplika%ní dávka vody pro chmel: 200–2000 l/ha 
P&ípravek se aplikuje post&ikem nebo rosením. 

Dávkování post(ikové kapaliny
P&ípravek aplikujte na# listy a# ostatní zelené %ásti. 
P&i post&iku dbejte na#rovnom"rné pokrytí list( p&í-
pravkem tak, aby kapalina nestékala.

Dal%í údaje a$up(esn!ní
Aplika"ní poznámky
Brambory: Doporu%ená dávka vody je 400–600 l/ha. 

Termín aplikace je kdykoliv mezi I. a' III. larválním 
stadiem. 

Jádroviny: Termín aplikace u# m!ic je v# p&ípad" 
!kodlivého v$skytu. 
Jablo*: V#p&ípad" obale%e jable%ného je termín ap-
likace podle signalizace. 

Chmel: Doporu%en$ termín aplikace podle signali-
zace v#záv"ru vegetativní r(stové fáze, tj. od#2. de-
kády %ervna do#konce %ervence. 

Okrasné rostliny: Termín aplikace v#p&ípad" !kodli-
vého v$skytu. Doporu%ená dávka vody je 200–600 
l/ha. Pravideln" kombinovat s# p&ípravky s# jin$m 
mechanismem p(sobení. Doporu%ujeme ov"&it cit-
livost daného materiálu k#p&ípravku v#dan$ch pod-
mínkách na#malém vzorku je!t" p&ed vlastním pro-
vozním o!et&ením.

Paprika, raj%e, okurka: Termín aplikace v# p&ípad" 
!kodlivého v$skytu. Doporu%ená dávka vody je 
200–600 l/ha. Pravideln" kombinovat s#p&ípravky 
s# jin$m mechanismem p(sobení. Maximáln" 2 ap-
likace.
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MOSPILAN® 20 SP
+epka olejka: P&ípravek se aplikuje v# 200–400# l 
vody/ha.
Aplikace proti krytonosci &epkovému a#krytonosci 
%ty&zubému se provádí zpravidla v#pr(b"hu m"sí-
ce b&ezna a' dubna podle signalizace. Maximáln" 1 
aplikace. 
Aplikace proti bl$ská%ku &epkovému se provádí 
podle signalizace v#dob" prodlu'ovacího r(stu a' 
do#za%átku kv"tu. Hlavní sm"r ochrany orientovat 
do#období prvních dorostl$ch poupat na#okrajích 
vrcholového kv"tenství. Vy!!í dávka z#uvedeného 
rozp"tí (0,1 kg/ha) se pou'ije v#p&ípad" siln"j!ího 
v$skytu !k(dce a#má del!í reziduální ú%innost. Ma-
ximáln" 1 aplikace. 

Aplikace proti bejlomorce kapustové a# krytonos-
ci !e!ulovému se provádí v# dob" plného kvetení 
porost( &epky olejky. V#p&ípad" siln"j!ího v$skytu 
!e!ulov$ch !k(dc( nebo na#po%átku jejich v$sky-
tu k#dosa'ení del!í reziduální ú%innosti se pou'ije 
vy!!í dávka uvedeného rozmezí. St&ídat p&ípravky 
s# odli!n$m mechanismem p(sobení. Maximáln"  
1 aplikace. 

Aplikace p&ípravku nemá 'ádná omezení pro p"s-
tování následn$ch, náhradních, sousedních a#jin$ch 
necílov$ch plodin!

Roz%í(ené pou&ití p(ípravku povoleného dle § 37 zákona ". 326/2004 Sb. a$men%inového 
pou&ití p(ípravku povoleného dle "l. 51 odst. 2 na(ízení Evropského parlamentu a$Rady 
(ES) ". 1107/2009

Plodina )k'dci Dávkování OL 
(dny)

Poznámka 
1) k$plodin! 
2) k$)O  
3) k$OL 

Poznámka  
 4) k$dávkování
5) umíst!ní
6) ur"ení 
sklizn!

&epka olejka 
ozimá

záp&ední%ek 
polní 0,15 kg/ha AT 1) od: 10 BBCH, do: 19 BBCH

mák set$ bejlomorka 
maková

0,150 kg/ha
300#l vody/ha AT 1) od: 55 BBCH, do#61 BBCH

2) podle signalizace

slune%nice potemník 
píse%n$

0,150 kg/ha
300–500#l 
vody/ha

AT 1) od: 10 BBCH do#39 BBCH
2) podle signalizace

slune%nice klopu!ky, 
t&ásn"nky

0,150 kg/ha
300–500#l 
vody/ha

AT 1) od: 10 BBCH do#65 BBCH
2) podle signalizace
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MOSPILAN® 20 SP

Plodina )k'dci Dávkování OL 
(dny)

Poznámka 
1) k$plodin! 
2) k$)O  
3) k$OL 

Poznámka  
 4) k$dávkování
5) umíst!ní
6) ur"ení 
sklizn!

peckoviny !títenka 
zhoubná

0,25 kg/ha
300–1000#l 

vody/ha
AT

1) max. 1)
2)  podle signalizace, v#dob" 

hromadného rozlézání 
nymf

t&e!e*, vi!e* zobonosky
0,25 kg/ha
300–1000#l 

vody/ha
14

1)  nejpozd"ji na#po%átku r(stu 
pl(dk(, max. 2) 

2) podle signalizace

t&e!e*, vi!e* kv"topas 
peckov$

0,25 kg/ha
300–1000#l 

vody/ha
14 1) max. 1)

2) podle signalizace

t&e!e*, vi!e* vrtule t&e!*ová
0,25 kg/ha
300–1000#l 

vody/ha
14 1) max. 1)

2) podle signalizace

slivo* zobonosky
0,25 kg/ha
300–1000#l 

vody/ha
14

1)  nejpozd"ji na#po%átku r(stu 
pl(dk(, max. 1).

2) podle signalizace

maliník, ostru'iník bejlomorka 
ostru'iníková 0,25 kg/ha 49 1)  p&ed kv"tem do#balového stadia kv"tu, 

po#sklizni

jetel lu%ní nosat%íci rodu 
Apion 0,15 kg/ha AT

1)  p&ed kv"tem a' první 
rozkvetlé hlávky

2)  podle signalizace p&i 
p&ekro%ení prahu !kodlivosti

6)  semenné 
porosty

nezem"d"lská 
p(da, ve&ejn" 
p&ístupné plochy, 
trávníky, zahrady

k&ísi 0,15 kg/ha AT 2) podle signalizace

cukrovka makadlovka 
&epná 0,12 kg/ha 28 1) od: 31 BBCH, do: 39 BBCH

o&e!ák vrtule o&echová 0,25 kg/ha 14 od#70 BBCH, do#89 BBCH

ostropest&ec 
mariánsk$

m!ice, babo%ka 
bodláková - 
housenky

 0,15–0,25  
kg/ha 14 od#14 BBCH, do#51 BBCH mno'itelské 

porosty

OL (ochranná lh(ta) - je dána po%tem dn(, které je nutné dodr'et mezi termínem poslední aplikace 
a#sklizní
AT - ochranná lh(ta je dána odstupem mezi termínem poslední aplikace a#sklizní

IN
S

E
K

TI
C

ID
Y

109


