
Selektivní kontaktní akaricid ve!form" smá#itelného prá$ku (WP) k!hubení 
svilu$ek ve!chmelu, rév" vinné, okrasn%ch rostlinách, okrasn%ch d&evinách, 
jabloních a!hru$ních, v!jahodníku, rybízu, angre$tu, maliníku, ostru'iníku, raj#eti, 
bakla'ánu, paprice, melounu, tykvi, okurkách a!cuketách.

Ú#inná látka: hexythiazox 100 g/kg 
Balení:  hliníkov! sá"ek s#lepen!m uzáv$rem  

s#obsahem 0,5#kg

P(sobení p&ípravku
NISSORUN 10 WP je kontaktní akaricid, kter! se vy-
zna"uje dlouhodob!m specifick!m ú"inkem na#va-

jí"ka, larvy a# nymfy svilu%ek. na#dosp$lce p&sobí 
nep'ímo, nehubí je, ale sterilizuje. zasa(ené svilu%ky 
kladou sterilní vají"ka, ze kter!ch se ji( nelíhne dal%í 
generace. P'ípravek se vyzna"uje siln!m transla-
mina"ním ú"inkem, tzn., proniká velice rychle listy 
a#hubí uvedená v!vojová stadia %k&dce na#horních 
i#spodních stranách.

NISSORUN® 10 WP

Rozsah povoleného pou'ití

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"

jablo) svilu%ka ovocná, svilu%ka 
chmelová 1 kg/ha 28 1)  od#51 BBCH, 

do#81 BBCH

hru%e) svilu%ka ovocná, svilu%ka 
chmelová 1 kg/ha 28 1)  od#51 BBCH, 

do#81 BBCH

réva svilu%ka ovocná, svilu%ka 
chmelová 0,8 kg/ha 21 1)  od#15 BBCH, 

do#75 BBCH

okrasné rostliny, 
okrasné d'eviny 

svilu%ka ovocná, svilu%ka 
chmelová 0,8 kg/ha AT 1)  od#14 BBCH, 

do#89 BBCH 5) skleníky

okrasné rostliny, 
okrasné d'eviny 

svilu%ka ovocná, svilu%ka 
chmelová 0,8 kg/ha AT 1)  od#14 BBCH, 

do#89 BBCH
5)  venkovní 

prostory

chmel otá"iv! svilu%ka chmelová 1,5 kg/ha 28 1)  od#01 BBCH, 
do#59 BBCH

jahodník svilu%ka chmelová 1 kg/ha 3 1)  od#14 BBCH, 
do#97 BBCH 5) skleníky
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NISSORUN® 10 WP
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"

jahodník svilu%ka chmelová 1 kg/ha 3 1)  od#14 BBCH, 
do#97 BBCH

5)  venkovní 
prostory

rybíz, angre%t, 
maliník, ostru(iník 

svilu%ka ovocná, svilu%ka 
chmelová 1 kg/ha AT 1) po#sklizni

raj"e svilu%ka chmelová 1 kg/ha 3 1)  od#14 BBCH, 
do#89 BBCH 5) skleníky

paprika svilu%ka chmelová 0,8 kg/ha 3 1)  od#14 BBCH 
do#89 BBCH 5) skleníky

bakla(án svilu%ka chmelová 1 kg/ha 3 1)  od#14 BBCH, 
do#89 BBCH 5) skleníky

meloun, meloun 
vodní, tykev svilu%ka chmelová 0,8 kg/ha 3 1)  od#14 BBCH, 

do#89 BBCH 5) skleníky

okurka, okurka 
naklada"ka, 
cuketa

svilu%ka chmelová 0,8 kg/ha 3 1) do: 89 BBCH 5) skleníky 

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 aplikace (poslední aplikace) a#sklizní

Plodina Dávka vody Zp(sob aplikace
Max. po#et 

aplikací 
v!plodin"

Interval mezi 
aplikacemi

chmel otá"iv! 700–3300 l/ha rosení max. 1* za#rok

jablo), hru%e) 500–1700 l/ha post'ik, rosení max. 1* za#rok

réva 400–1600 l/ha post'ik, rosení max. 2* za#rok 30 dn&

okrasné rostliny, okrasné 
d'eviny 300–1600 l/ha post'ik max. 1* za#rok
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