
Post!ikov" insekticidní p!ípravek ve#form$ suspenzního koncentrátu (SC) ur%en" 
k#ochran$ kuku!ice p!ed zavíje%em kuku!i%n"m.

Ú%inná látka: tebufenozid 240 g/l 
Balení:  HDPE kanystr, 5!l

P&sobení p!ípravku
Ú"inná látka p#ípravku tebufenozid je regulátor 
r$stu. Pat#í do!skupiny dyacilhydrazin$ (IRAC 18), je 
antagonistem steroidního hormonu ekdyson, kter% 
iniciuje svlékací proces larev (spou&tí proteosynté-
zu epidermis). Tebufenozid na!o&et#eném povrchu 
rostlin vytvo#í insekticidní film, navá'e se na!povr-
chov% meristém a!voskovou vrstvu. Reziduální p$-
sobení je minimáln( 21 dní. 

P#ípravek MIMIC p$sobí jako kontaktní larvicid 
ve!v&ech larválních stadiích a!"áste"n( jako ovicid 

- na!"erstv( nakladená vají"ka na!o&et#enou plochu 
rostlinn%ch pletiv. Po!po'eru o&et#en%ch rostlin lar-
vy do!24 hodin p#estávají p#ijímat potravu a!hynou.

P#i aplikaci je nezbytné d$kladné pokrytí rostlin po-
st#ikovou jíchou, p#ípravek nemá systémové p$so-
bení

Up!esn$ní pou'ití
K!zabráb(ní vzniku rezistence neaplikujte tento p#í-
pravek nebo jin%, kter% obsahuje ú"innou látku typu 
diacylhydrazin$ (nap#. methoxyfenozid, tebufeno-
zid), po!sob( bez p#eru&ení o&et#ením jin%m insek-
ticidem s!odli&n%m mechanismem ú"inku.

MIMIC® 

Rozsah povoleného pou'ití

Plodina Choroby Dávkování OL 
(dny)

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

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

kuku#ice zavíje" kuku#i"n% 0,75 42 1)  od!30 BBCH,  
do!79 BBCH 6) na!zrno

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$

kuku#ice 200–400 l/ha post#ik 1)
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MIMIC® 
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$ní
6) ur%ení 
sklizn$

jablo*, hru&e* obale" jable"n% 0,75 l/ha 28 1) BBCH 51–89,  
2) podle signalizace

okrasné rostliny, 
okrasné #eviny

makadlovka, zavíje" zimo-
strázov%, housenky mot%l$ 0,75 l/ha AT 1) 4 t%dny po!v%sadb(,  

2) podle signalizace

raj"e, lilek
makadlovka, "ernopáska 
bavlníková, housenky 
mot%l$

0,75 l/ha 3 2) podle signalizace,  
5) skleníky

paprika housenky mot%l$ 0,75 l/ha 3 2) podle signalizace,  
5) skleníky

okrasné, ovocné 
a!lesní &kolky housenky mot%l$ 0,75 l/ha AT 2) podle signalizace

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

aplikací 
v#plodin$

Interval mezi 
aplikacemi

jablo*, hru&e* 300–1500 l/ha! post#ik! 2) min. 14 dní

okrasné rostliny 500–2000 l/ha post#ik! 1) -

raj"e, lilek 800–1200 l/ha post#ik! 3) min. 14 dní

paprika 1000–2000 l/ha post#ik! 3) min. 14 dní

okrasné, ovocné a!lesní 
&kolky 300–1500 l/ha post#ik 1) -
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