
KANEMITE® 15 SC
Post!ikov" kontaktní akaricid ve#form$ suspenzního koncentrátu (SC) ur%en" 
k#hubení svilu&ky chmelové ve#chmelu, svilu&ky ovocné a#svilu&ky chmelové 
v#jabloních a#hru&ních a#svilu&ek v#okurkách.
Ú%inná látka: acechinocyl 164 g/l 
Balení: HDPE láhev, 1!l

P'sobení p!ípravku
KANEMITE 15 SC je kontaktní akaricid, kter" se vy-
zna#uje dlouhodob"m specifick"m ú#inkem. Ú#in-
kuje rychle na! v$echny v"vojová stádia svilu$ek 
od!vají#ek po!dosp%lce. Ú#inná látka acechinocyl 
pat&í do!skupiny inhibitor' mitochondriálního d"-
chání (IRAC 20B).

Rozsah povoleného pou(ití

Plodina )kodliv" organizmus Dávkování, 
koncentrace OL (dny)

Poznámka
1) k#plodin$
2) k#)O
3) k#OL

chmel otá#iv" svilu$ka chmelová
0,15!% 

1000–3300!l  
vody/ha

21 1) od!38 BBCH do!75 BBCH
2) podle signalizace

OL (ochranná lh'ta) je dána po#tem dn', které je nutné dodr(et mezi termínem aplikace a!sklizní

Up!esn$ní pou(ití
K! zabrán%ní vzniku rezistence neaplikujte tento 
p&ípravek nebo jin", kter" obsahuje ú#innou látku 
acechinocyl po!sob% bez p&eru$ení o$et&ením jin"m 
insekticidem s!odli$n"m mechanismem ú#inku.

Maximální aplika#ní dávka 811!g ú#. l. acechinocyl/
ha za!vegeta#ní sezonu nesmí b"t p&ekro#ena.
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Okurky - dávkování podle v"&ky rostliny:
0,625 l/ha velikost rostliny do!50!cm
0,938 l/ha velikost rostliny 50–125!cm
1,25 l/ha velikost rostliny nad 125!cm

KANEMITE® 15 SC
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 Choroby Dávkování OL 
(dny)

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

Poznámka  
 4) k#dávkování
5) umíst$ní
6) ur%ení 
sklizn$

okurka

svilu$ka ovocná,
svilu$ka jablo)ová,
svilu$ka rybízová,
svilu$ka stromová,
svilu$ka chmelová

1,25 l/ha 3
1)  od: 50 BBCH,  

do: 80 BBCH
2) p&i zji$t%ní v"skytu

5)  skleníky, 
fóliovníky

hru$e), 
jablo)

svilu$ka ovocná,
svilu$ka chmelová

1,2–1,8 l/ha
(0,6 l/1!m 

v"$ky koruny/
ha

30 1)  od: 57 BBCH,  
do: 77 BBCH

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

Plodina Dávka vody Zp'sob aplikace
Max. po%et 

aplikací 
v#plodin$

Interval mezi 
aplikacemi

okurka 1200 l/ha post&ik 2* 10–14 dn'

hru$e), jablo) 1000–1500 l/ha post&ik 1x
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