ODPORÚČANIA NA OCHRANU JABLONÍ
Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka

Jabloň

Obaľovač jablčný

0,2 – 0,4 l/ha

Voška jabloňová
Štítnička
nebezpečná,
Vlnačka krvavá

Odporúčania

Jabloň ošetrujte na základe pozorovaného náletu škodcov podľa signalizácie
v priebehu vegetácie, od rastovej fázy konca kvitnutia, keď sú všetky okvetné lístky
opadané (BBCH 69) až do termínu ochrannej doby doby pred zberom. Neaplik0,09 – 0,125 l/ha
ovať v čase kvitnutia.

ACETAMIPRID - PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
• Acetamiprid vykazuje translaminárne pohyby v rastline,
vďaka čomu sa dostáva do všetkých svojich častí.
• Vytvára v rastlinách nádrže, ktoré sú jej zdrojom v prípade
neskoršieho kŕmenia škodcami, ako aj bezprostredne
po ošetrení.
• Acetamiprid sa koncentruje vo všetkých častiach rastliny,
avšak v apikálnych častiach je koncentrácia nižšia.

0,25 – 0,4 l/ha

Maximálny počet ošetrení jabĺk počas vegetačného obdobia: 1x.
Ochranná doba: 14 dní.
Dávka vody 500 - 1000 l/ha.
Poznámka: Výrobky obsahujúce účinnú látku acetamiprid používané na pestovanie jabloní v dávke 0,4 l/ha by sa
nemali používať častejšie ako každé ďalšie obdobie v tej istej oblasti.

CIEĽ - OCHRANA VYSOKÝCH
VÝNOSOV PRED ŠKODCAMI!
ACETAMIPRID - AKTÍVNA ÚČINNÁ LÁTKA
CARNADINE
• Acetamiprid je insekticíd zo skupiny neonikotinoidov.
• Neonikotinoidy sú najdôležitejším insekticídom                 
od zavedenia syntetických pyretroidov.
• Neonikotinoidy sú registrované vo viac ako 120 krajinách
a sú účinné pri kontrole kľúčových žravých a cicavých
škodcov.
• Použitie neonikotinoidov je výrazne nižšie ako používanie
syntetických pyretroidov.

CARNADINE obsahuje 200 g/l aktívnej zložky
acetamiprid, formulovaný ako rozpustný koncentrát SL.

ACETAMIPRID - PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
• Acetamiprid je látka podobná nikotínu a účinkuje podobne
ako nikotín, čo je prírodný insekticíd.
• Acetamiprid je nikotínový antagonista, ktorý reaguje
s nikotínovými acetylcholínovými receptormi (nACh-R).
Tieto receptory sa nachádzajú v postsynaptických
dendritoch všetkých neurónov v mozgu, mieche, gangliu
a svaloch. Aktivácia receptorov nACh-R spôsobuje
hyperaktivitu a svalové kŕče a nakoniec smrť.
• Acetamiprid je vysoko toxický pre hmyz, ale menej pre
cicavce. Je to pravdepodobne kvôli inej forme receptorov
u stavovcov.
• V prípade hmyzu acetamiprid aktivuje receptory nACh-R,
spôsobuje hyperaktivitu a svalové spazmy a prípadne   
ochrnutie vedúce k smrti v priebehu niekoľkých hodín.
• Acetamiprid blokuje špecifickú nervovú dráhu hmyzu   
účinnejšie ako teplokrvné zvieratá.
• Acetamiprid sa viaže na postsynaptický nikotínový         
acetylcholínový receptor.
• Neexistujú žiadne informácie o skríženej rezistencii
na karbamáty, organofosforové zlúčeniny alebo syntetické
pyretroidy, čo je dôležité pri rezistencii na insekticídy.

ZVÝHODNENÁ AKCIA pre rok 2020
CARNADINE 24 l

+

1l za 0,01 €

Pri kúpe CARNADINE 50 l
obdržíte od nášho OZ POUKAZ
na poľovnícke potreby
v hodnote 100,- EUR

VČELY A OPEĽUJÚCI UŽITOČNÝ HMYZ
• Acetamiprid nevykazuje väčšiu toxicitu pre včely
medonosné a iný opeľujúci hmyz ako iné neonikotinoidy,
ako je imidacloprid, klotianidín a tiametoxam.
• V súlade s environmentálnymi odporúčaniami sa vyhnite
akémukoľvek ošetreniu pri letovom čase včiel na poliach.
• Acetamiprid má kratší polčas rozpadu (31–450 dní)
v porovnaní s imidaklopridom (28–1250 dní), klotianidín
(148–6931 dní) a tiametoxam (7-353 dní).
• Acetamipridové metabolity nie sú toxické pre opeľovačov.
• V porovnaní s inými pesticídmi je acetamiprid klasifikovaný
USDA (Ministerstvo poľnohospodárstva USA) ako mierne
toxický pre opeľovačov.
UŽITOČNÝ HMYZ

maximálna
koncentrácia
acetamipridu

Prípravok môže byť považovaný za neškodný alebo mierne
toxický pre predátorské roztoče (napr. Fytoseiid).

nižšia koncentrácia
acetamipridu

Regionálni
zástupcovia
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INSEKTICÍD

ACETAMIPRID - ÚČINOK NA VČELY
A OSTATNÝ OPEĽUJÚCI A UŽITOČNÝ HMYZ  

0904 983 619
cepisak@qenerika.sk
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S istotou proti neželaným škodcom

NOVÝ ACETAMIPRID

UNIKÁTNA TEKUTÁ FORMULÁCIA
Postrekový, širokospektrálny, systémový insekticídny
prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie
vodou (SL) určený na ochranu repky ozimnej a jarnej,
kukurice siatej, zemiaka a jablone.
Účinná látka: acetamiprid 200 g/l
Balenie: 1 l

ODPORÚČANIA NA OCHRANU ZEMIAKOV
Plodina Škodlivý činiteľ

ODPORÚČANIA NA OCHRANU REPKY
Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka

Repka
ozimná

Krytonos repkový
Krytonos štvorzubý
Krytonos šešuľový

0,15 až 0,3 l/ha

Blyskáčik repkový

Repka
jarná

Odporúčania

0,18-0,3 l/ha

Byľomor kelový

0,18 až 0,3 l/ha

Blyskáčik repkový

0,18-0,3 l/ha

Repku ozimnú a repku jarnú ošetrujte podľa signalizácie
na začiatku náletu škodcov od rastovej fázy viditeľného predĺženia
1. odnože do rastovej fázy, keď 10 % šešúľ dosiahlo svoju konečnú veľkosť
(BBCH 31-71). Aplikácia proti šešuľovým škodcom repky je možná len
v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách.
Pred aplikáciou zabezpečte likvidáciu kvitnúcich burín.

Dávka

ODPORÚČANIA NA OCHRANU KUKURICE

Odporúčania

Zemiak Pásavka zemiaková 0,12–0,18 l/ha Prípravok aplikujte v čase znášania vajíčok a hromadného liahnutia lariev, od fázy,
(larvy a chrobáky)
keď sa na hlavnom výhonku vyvinie druhý pravý list (min. 4 cm) keď 90% bobúľ
v 1. plodenstve má konečnú veľkosť (BBCH 12-79). Vyššia dávka sa doporučuje
použiť v prípade prebujnených koreňov zemiakov alebo veľkého počtu pásavky
zemiakovej.
Maximálny počet ošetrení počas vegetačného obdobia: 2x. Ochranná doba: 7 dní.
Dávka vody 200 - 400 l/ha.

Fázy aplikácie insekticídu Carnadine pri pestovaní zemiakov

Maximálny počet ošetrení v zime a na jarných repkách počas vegetačného obdobia: 2x. Interval medzi
postrekmi: najmenej 7 dní. Ochranná doba: 28 dní.
Dávka vody 200 - 400 l/ha.

Dávka

Kukurica

Kukuričiar
koreňový,
Vijačka
kukuričná

0,2–0,3 l/ha

Kideka®

Carnadine
Bulldock® 25 EC
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Odporúčania
Kukuricu ošetrujte proti imágam kukuričiara koreňového a vijačky kukuričnej v
čase náletu škodcov, od rastovej fázy začiatku rastu metliny, keď sa metlina objavuje
na vrchole stonky do rastovej fázy, keď sú jadierka v strede šúľka žltkastobiele,
obsahujú mlieko a už je okolo 40 % hmoty kukurice suchej (BBCH 51-75).

Maximálny počet ošetrení počas vegetačného obdobia: 1x. Ochranná doba: 56 dní.
Dávka vody 300 - 500 l/ha.

Nagano®

Fázy aplikácie insekticídu Carnadine pri pestovaní repky

Q-Bukon, Orius 25 EW

Škodlivý činiteľ

Fázy aplikácie insekticídu
Carnadine pri pestovaní
kukurice

Carnadine 0,12–0,18 l/ha

Pyrinex® Supreme

Plodina

Carnadine
0,15-0,3 l/ha
Carnadine
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Odporúčania
Kukuricu ošetrujte proti imágam kukuričiara koreňového a vijačky kukuričnej v
čase náletu škodcov, od rastovej fázy začiatku rastu metliny, keď sa metlina objavuje
na vrchole stonky do rastovej fázy, keď sú jadierka v strede šúľka žltkastobiele,
obsahujú mlieko a už je okolo 40 % hmoty kukurice suchej (BBCH 51-75).

Maximálny počet ošetrení počas vegetačného obdobia: 1x. Ochranná doba: 56 dní.
Dávka vody 300 - 500 l/ha.

Nagano®

Fázy aplikácie insekticídu Carnadine pri pestovaní repky

Q-Bukon, Orius 25 EW

Škodlivý činiteľ

Fázy aplikácie insekticídu
Carnadine pri pestovaní
kukurice

Carnadine 0,12–0,18 l/ha

Pyrinex® Supreme

Plodina

Carnadine
0,15-0,3 l/ha
Carnadine

ODPORÚČANIA NA OCHRANU ZEMIAKOV
Plodina Škodlivý činiteľ

ODPORÚČANIA NA OCHRANU REPKY
Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka

Repka
ozimná

Krytonos repkový
Krytonos štvorzubý
Krytonos šešuľový

0,15 až 0,3 l/ha

Blyskáčik repkový

Repka
jarná

Odporúčania

0,18-0,3 l/ha

Byľomor kelový

0,18 až 0,3 l/ha

Blyskáčik repkový

0,18-0,3 l/ha

Repku ozimnú a repku jarnú ošetrujte podľa signalizácie
na začiatku náletu škodcov od rastovej fázy viditeľného predĺženia
1. odnože do rastovej fázy, keď 10 % šešúľ dosiahlo svoju konečnú veľkosť
(BBCH 31-71). Aplikácia proti šešuľovým škodcom repky je možná len
v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných hodinách.
Pred aplikáciou zabezpečte likvidáciu kvitnúcich burín.

Dávka

ODPORÚČANIA NA OCHRANU KUKURICE

Odporúčania

Zemiak Pásavka zemiaková 0,12–0,18 l/ha Prípravok aplikujte v čase znášania vajíčok a hromadného liahnutia lariev, od fázy,
(larvy a chrobáky)
keď sa na hlavnom výhonku vyvinie druhý pravý list (min. 4 cm) keď 90% bobúľ
v 1. plodenstve má konečnú veľkosť (BBCH 12-79). Vyššia dávka sa doporučuje
použiť v prípade prebujnených koreňov zemiakov alebo veľkého počtu pásavky
zemiakovej.
Maximálny počet ošetrení počas vegetačného obdobia: 2x. Ochranná doba: 7 dní.
Dávka vody 200 - 400 l/ha.

Fázy aplikácie insekticídu Carnadine pri pestovaní zemiakov

Maximálny počet ošetrení v zime a na jarných repkách počas vegetačného obdobia: 2x. Interval medzi
postrekmi: najmenej 7 dní. Ochranná doba: 28 dní.
Dávka vody 200 - 400 l/ha.

Dávka

Kukurica

Kukuričiar
koreňový,
Vijačka
kukuričná

0,2–0,3 l/ha

Kideka®

Carnadine
Bulldock® 25 EC

01

21

35

41

61

65

75

Tazer 250 SC
Kaiso Sorbie
Clinic UP

Fusilade Forte

19

30

51

53-57 61

65

71

83

Odporúčania
Kukuricu ošetrujte proti imágam kukuričiara koreňového a vijačky kukuričnej v
čase náletu škodcov, od rastovej fázy začiatku rastu metliny, keď sa metlina objavuje
na vrchole stonky do rastovej fázy, keď sú jadierka v strede šúľka žltkastobiele,
obsahujú mlieko a už je okolo 40 % hmoty kukurice suchej (BBCH 51-75).
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NOVÝ ACETAMIPRID

UNIKÁTNA TEKUTÁ FORMULÁCIA
Postrekový, širokospektrálny, systémový insekticídny
prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie
vodou (SL) určený na ochranu repky ozimnej a jarnej,
kukurice siatej, zemiaka a jablone.
Účinná látka: acetamiprid 200 g/l
Balenie: 1 l

ODPORÚČANIA NA OCHRANU JABLONÍ
Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka

Jabloň

Obaľovač jablčný

0,2 – 0,4 l/ha

Voška jabloňová
Štítnička
nebezpečná,
Vlnačka krvavá

Odporúčania

Jabloň ošetrujte na základe pozorovaného náletu škodcov podľa signalizácie
v priebehu vegetácie, od rastovej fázy konca kvitnutia, keď sú všetky okvetné lístky
opadané (BBCH 69) až do termínu ochrannej doby doby pred zberom. Neaplik0,09 – 0,125 l/ha
ovať v čase kvitnutia.

ACETAMIPRID - PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
• Acetamiprid vykazuje translaminárne pohyby v rastline,
vďaka čomu sa dostáva do všetkých svojich častí.
• Vytvára v rastlinách nádrže, ktoré sú jej zdrojom v prípade
neskoršieho kŕmenia škodcami, ako aj bezprostredne
po ošetrení.
• Acetamiprid sa koncentruje vo všetkých častiach rastliny,
avšak v apikálnych častiach je koncentrácia nižšia.

0,25 – 0,4 l/ha

Maximálny počet ošetrení jabĺk počas vegetačného obdobia: 1x.
Ochranná doba: 14 dní.
Dávka vody 500 - 1000 l/ha.
Poznámka: Výrobky obsahujúce účinnú látku acetamiprid používané na pestovanie jabloní v dávke 0,4 l/ha by sa
nemali používať častejšie ako každé ďalšie obdobie v tej istej oblasti.

CIEĽ - OCHRANA VYSOKÝCH
VÝNOSOV PRED ŠKODCAMI!
ACETAMIPRID - AKTÍVNA ÚČINNÁ LÁTKA
CARNADINE
• Acetamiprid je insekticíd zo skupiny neonikotinoidov.
• Neonikotinoidy sú najdôležitejším insekticídom                 
od zavedenia syntetických pyretroidov.
• Neonikotinoidy sú registrované vo viac ako 120 krajinách
a sú účinné pri kontrole kľúčových žravých a cicavých
škodcov.
• Použitie neonikotinoidov je výrazne nižšie ako používanie
syntetických pyretroidov.

CARNADINE obsahuje 200 g/l aktívnej zložky
acetamiprid, formulovaný ako rozpustný koncentrát SL.

ACETAMIPRID - PÔSOBENIE PRÍPRAVKU
• Acetamiprid je látka podobná nikotínu a účinkuje podobne
ako nikotín, čo je prírodný insekticíd.
• Acetamiprid je nikotínový antagonista, ktorý reaguje
s nikotínovými acetylcholínovými receptormi (nACh-R).
Tieto receptory sa nachádzajú v postsynaptických
dendritoch všetkých neurónov v mozgu, mieche, gangliu
a svaloch. Aktivácia receptorov nACh-R spôsobuje
hyperaktivitu a svalové kŕče a nakoniec smrť.
• Acetamiprid je vysoko toxický pre hmyz, ale menej pre
cicavce. Je to pravdepodobne kvôli inej forme receptorov
u stavovcov.
• V prípade hmyzu acetamiprid aktivuje receptory nACh-R,
spôsobuje hyperaktivitu a svalové spazmy a prípadne   
ochrnutie vedúce k smrti v priebehu niekoľkých hodín.
• Acetamiprid blokuje špecifickú nervovú dráhu hmyzu   
účinnejšie ako teplokrvné zvieratá.
• Acetamiprid sa viaže na postsynaptický nikotínový         
acetylcholínový receptor.
• Neexistujú žiadne informácie o skríženej rezistencii
na karbamáty, organofosforové zlúčeniny alebo syntetické
pyretroidy, čo je dôležité pri rezistencii na insekticídy.

ZVÝHODNENÁ AKCIA pre rok 2020
CARNADINE 24 l

+

1l za 0,01 €

Pri kúpe CARNADINE 50 l
obdržíte od nášho OZ POUKAZ
na poľovnícke potreby
v hodnote 100,- EUR

VČELY A OPEĽUJÚCI UŽITOČNÝ HMYZ
• Acetamiprid nevykazuje väčšiu toxicitu pre včely
medonosné a iný opeľujúci hmyz ako iné neonikotinoidy,
ako je imidacloprid, klotianidín a tiametoxam.
• V súlade s environmentálnymi odporúčaniami sa vyhnite
akémukoľvek ošetreniu pri letovom čase včiel na poliach.
• Acetamiprid má kratší polčas rozpadu (31–450 dní)
v porovnaní s imidaklopridom (28–1250 dní), klotianidín
(148–6931 dní) a tiametoxam (7-353 dní).
• Acetamipridové metabolity nie sú toxické pre opeľovačov.
• V porovnaní s inými pesticídmi je acetamiprid klasifikovaný
USDA (Ministerstvo poľnohospodárstva USA) ako mierne
toxický pre opeľovačov.
UŽITOČNÝ HMYZ

maximálna
koncentrácia
acetamipridu

Prípravok môže byť považovaný za neškodný alebo mierne
toxický pre predátorské roztoče (napr. Fytoseiid).

nižšia koncentrácia
acetamipridu
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NOVÝ ACETAMIPRID

UNIKÁTNA TEKUTÁ FORMULÁCIA
Postrekový, širokospektrálny, systémový insekticídny
prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie
vodou (SL) určený na ochranu repky ozimnej a jarnej,
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