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Přípravek na ochranu rostlin 

 

KANEMITE 15 SC 
 

Postřikový kontaktní akaricid ve formě suspenzního koncentrátu (SC) určený k hubení 

svilušky chmelové ve chmelu. 

 

Evidenční číslo přípravku: 4687-1 

 

Držitel rozhodnutí o povolení: Sumi Agro Czech s.r.o., Na Strži 65, 140 00 Praha 4, tel.: 

+420 261 090 281-6, web: www.sumiagro.cz 

Výrobce přípravku: Agro-Kanesho Co. Ltd, 7F Akasaka Shasta East 4-2-19 Akasaka, 

Minatoku, 107-005 Tokyo, Japonsko 

 

Účinná látka: 

150 g/l (15%) acechinocyl 

 

 
 

Varování 
 

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

P101  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 

P102  Uchovávejte mimo dosah dětí. 

P103  Před použitím si přečtěte údaje na štítku. 

P260  Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. 

P314  Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P501  Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě. 

 

EUH208 Obsahuje acechinocyl a 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou 

reakci. 

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a 

životní prostředí. 

 

SP1 Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení 

v blízkosti povrchových vod/Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest). 

OP II. st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. st. zdrojů povrchových vod. 

 

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou 

látku typu inhibitorů mitochondriálního dýchaní (např. acechinocyl, fenazachin, 

fenpyroximát, pyridaben), po sobě bez přerušení ošetřením jiným insekticidem s odlišným 

mechanismem účinku. 

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou 

látku typu inhibitorů mitochondriálního dýchání (např. acechinocyl, fenazachin, 

fenpyroximát, pyridaben) vícekrát než 1X za vegetační sezónu. 
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Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, 

včel, necílových členovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. 

 

Nebezpečné látky obsažené v přípravku: acechinocyl 

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití. 

 

Balení: 1 l láhev HDPE/PA  

5 l kanystr HDPE 

  

Číslo šarže / Datum výroby: uvedeno na obalu 

Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby; teplota skladování +5 °C až +35 °C 

 

INFORMACE O PRVNÍ POMOCI 

Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (např. alergická reakce) nebo v případě 

pochybností uvědomte lékaře a poskytnete mu informace z této etikety/štítku/příbalového 

letáku. 

První pomoc při nadýchaní aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i 

duševní klid. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc. 

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části 

pokožky umyjte pokud možno teplou vodou s mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. 

Přetrvávají-li nežádoucí účinky (podráždění nebo alergická reakce) zajistěte odborné lékařské 

ošetření. 

První pomoc při zasažení očí: Nejprve odstraňte kontaktní čočky, pokud je používáte, 

současně vyplachujte prostor pod víčky po dobu alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé 

tekoucí čisté vody. Kontaktní čočky nelze znova použít, je třeba je zlikvidovat. 

První pomoc při náhodném požití: Vypláchnete ústa vodou, případně dejte vypit asi 

sklenici (1/4 litru) vody. Nevyvolávejte zvracení. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc a 

ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku. 

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený 

pracoval, a o poskytnuté první pomoci.  

V případě potřeby lze další postup při první pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s 

Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 

224 915 402. 

 

PŮSOBENÍ PŘÍPRAVKU 

KANEMITE 15 SC je kontaktní akaricid, který se vyznačuje dlouhodobým specifickým 

účinkem. Účinkuje rychle na všechny vývojové stádia svilušek od vajíček po dospělce. 

Účinná látka acechinocyl patří do skupiny inhibitorů mitochondriálního dýchání. 

 

ROZSAH POVOLENÉHO POUŽITÍ 

Plodina 
Škodlivý 

organizmus 

Dávkování, 

mísitelnost 

OL 

(dny) 

Poznámka 

chmel otáčivý sviluška chmelová 
0,15 % 

1000-3300 l vody/ha 
21 

podle signalizace, 

max. 1x 

OL (ochranná lhůta) je dána počtem dnů, které je nutné dodržet mezi termínem poslední 

aplikace a sklizní. 

 

APLIKAČNÍ ÚDAJE 

Termín aplikace: 

Proti svilušce chmelové se chmel ošetřuje podle signalizace, max. 1x za vegetační období. 

V závislosti na výšce chmele se používá 1000-3300 l postřikové kapaliny/ha, v každém 

případě je nutné dodržet koncentraci 0,15%.  

Aplikace přípravku: 

Přípravek se aplikuje rosením. 
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Vliv přípravku na obsah horkých kyselin ve chmelových hlávkách konzultujte s držitelem 

povolení přípravku. 

 

TABULKA OCHRANNÝCH VZDÁLENOSTÍ STANOVENÝCH S OHLEDEM NA 

OCHRANU NECÍLOVÝCH ORGANISMŮ 

plodina bez redukce tryska 50% tryska 75% tryska 90% 

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m) 

chmel 14 8 5 4 

 

SPe2 Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (≥ 3° 

svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 20 m. 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO OCHRANU ČLOVĚKA  

Osobní ochranné pracovní prostředky při přípravě a aplikaci: 

ochrana dýchacích orgánů:  není nutná 

ochrana rukou:  gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro 

chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným 

kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1. 

ochrana očí a obličeje:   není nutná 

ochrana těla:  celkový pracovní/ochranný oděv z textilního materiálu např. 

podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, 

popř. podle ČSN EN ISO 13982-1, nebo jiný ochranný oděv 

označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle 

ČSN EN ISO 13688 

ochrana hlavy:    není nutná 

ochrana nohou:  pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové 

holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 

20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu). 

Společný údaj k OOPP: poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba 

urychleně vyměnit 

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku.  

Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky. 

Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí 

(sprcha nebo koupel, umytí vlasů) nejezte, nepijte a nekuřte. 

Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak pracovní/ochranný oděv a OOPP 

před dalším použitím vyperte, resp. očistěte (ty OOPP, které nelze prát, důkladně 

očistěte/umyjte alespoň teplou vodou a mýdlem/pracím práškem). U textilních prostředků se 

při jejich praní/ošetřování/čištění řiďte piktogramy/symboly, umístěnými zpravidla přímo na 

výrobku. 

 

PODMÍNKY SPRÁVNÉHO SKLADOVÁNÍ 

Přípravek se skladuje v původních uzavřených obalech v suchých, čistých, uzamčených 

skladech odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, hořlavin, desinfekčních prostředků a obalů od 

těchto látek při teplotě +5 °C až +35 ° C. Chraňte před vlhkem a přímým slunečním svitem. 

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby.  

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se 

prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti 

shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory 

přípravku pro tento účel zajistí vlastník přípravku u akreditované laboratoře pro přípravky na 

ochranu rostlin a prodlouženou dobu použitelnosti je povinen vyznačit na obalu přípravku. 

 

ZPŮSOB LIKVIDACE OBALU, NEUPOTŘEBITELNÝCH ZBYTKŮ, APLIKAČNÍ 

KAPALINY A OPLACHOVÝCH VOD  
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Zamezte kontaminaci vodních zdrojů, potravin, krmiv přípravkem nebo použitými obaly. 

Nepoužívejte opětovně použitý obal. 

Vzniklé odpady se zneškodňují ve spalovnách pro nebezpečné látky, vybavených 

dvoustupňovým spalováním při teplotě 1200°C ve druhém stupni a s následným čištěním 

plynných zplodin nebo v jiném zařízení schváleném pro zneškodňování nebezpečných 

odpadů. Postupuje se při tom podle zákona o odpadech a podle prováděcích předpisů o 

zneškodňování odpadů.  

S použitými obaly a zbytky přípravku se nakládá jako s nebezpečným odpadem. 

Prostředky užité při odstraňování náhodného úniku jakož i nepoužité osobní ochranní 

pracovní prostředky se zneškodňují obdobně jako použité obaly. 

Případné zbytky oplachové kapaliny nebo postřikové jíchy se naředí 1:5 vodou a vystříkají na 

ošetřovaném pozemku, nesmí však zasáhnout zdroje podzemních vod ani recipienty 

povrchových vod. 

 

Přípravek je možné používat pouze v souladu s platným Registrem povolených 

přípravků na ochranu rostlin vydaným ÚKZÚZ. 


