
SUMI AGRO HUNGARY KFT.

1016 Budapest, Zsolt u. 4.   
Tel: +36-1-214-6441 
info@sumiagro.hu   
www.sumiagro.hu

SUMI AGRO HUNGARY KFT.

1016 Budapest, Zsolt u. 4.   
Tel: +36-1-214-6441 
info@sumiagro.hu   
www.sumiagro.hu

ROVARÖLŐ PERMETEZŐSZER

EMAIL  
CÍMEK

SZAKTANÁCSADÓ, MÉRNÖK-ÜZLETKÖTŐINK:

Dr. Magyar László  
Győr-Moson-Sopron 
Vas 
T: 06-30-9510-394 

Virág László  
Somogy 
Zala 
T: 06-30-3575-878 

Steiner István  
Baranya 
Tolna 
T: 06-30-9510-395 

Petrohay György 
Fejér 
Veszprém 
T: 06-30-6296-637  
 

Fodor Judit 
Hajdú-Bihar  
T: 06-30-6765-101 
 

Tasi Attila  
Békés 
T: 06-30-6333-686 
 

Kisjuhász Roland  
Bács-Kiskun 
T: 06-30-2302-098 
 

Csorba Csaba 
Jász-Nagykun-Szolnok 
T: 06-20-9560-388

Gáspár Gergely   
Komárom-Esztergom 
Pest 
T: 06-30-5573-689 

Sipos József  
Csongrád-Csanád  
T: 06-20-5192-745 
 

Dr. Fenyves Tibor  
Nógrád, Heves 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
T: 06-30-9510-393 

 
Simon Zoltán 
Szabolcs-Szatmár- 
Bereg 
T: 06-30-5063-747



új fejtok

régi fejtok
új fejtok

A MIMIC hatóanyaga a tebufenozid az első IGR, azaz rovar vedlést zavaró hatóanyag.  
A lárvák fejlődését, vedlését és bebábozódását a juvenilis hormon és az ekdizon 
szabályozza. A tebufenozid a hatását ekdizon receptor antagonistaként fejti ki, vagyis  
úgy viselkedik, mintha ekdizon hormon lenne, amivel a rovart „becsapja”.
A MIMIC kiemelkedően hatékony a lepkék hernyói ellen. A levélre permetezett MIMIC-et 
elfogyasztó hernyó mozgását nem, de táplálkozását 24 órán belül beszünteti. A vedlési 
ciklusában megzavart hernyó letális vedlésbe kezd ám nem képes megszabadulni régi 
lárvabőrétől és néhány napon belül elpusztul. 

 ► a tebufenozid a legelső rovar vedlést zavaró (IGR) hatóanyag

 ► kiemelkedően hatékony a lepkék hernyói ellen

 ► a hasznos ízeltlábúakra, a méhekre nem veszélyes

 ► nem szisztemikus, hatását a lárvában lenyelve fejti ki

 ► a lárva a hatóanyagot elfogyasztva 24 órán belül beszünteti  
a károsítást

 ► kiemelkedőn hosszú tartamhatású

 ► esőállósága nagyon jó

Kultúra Károsító

Kezelések  
maximális  

száma  
/év

Dózis 
(kg/ha)

Permetlé
(l/ha)

Kezelés ideje 
(fenológiai állapot szerint)

kukorica (kivéve 
siló kukorica és 
csemege kukorica) 

kukoricamoly 1 0,75 200-400

szármegnyúlástól  
(BBCH 30) 

szemfejlettségig  
(BBCH 79)

A MIMIC Magyarországon először a kukoricamoly ellen kapott engedélyt. A védekezéseket 
fénycsapdás, csalogatóanyagos csapdázás, illetve tojáscsomó vizsgálatra alapozva a lepkék 
tojásrakását követően, a tömeges lárvakealés előtt célszerű elvégezni. Hatásmódjából 
eredően értelemszerűen akkor hat amikor a hernyó intenzíven fogyasztja a leveleket, ill. 
berág a növénybe.  
Kontakt készítmény, nem szisztemikus, ezért a kezelést követően fejlődő növényi részeken, 
leveleken; illetve a növényi szövetek mélyebb rétegében már nem tudja kifejteni hatását.

A Mimic kezelés hatására  
bekövetkező  „dupla fejtok” 
jelenség

táplálkozás stop vedlési hiba dehidratáció

FELHASZNÁLHATÓ

Forgalomba hozatali engedély száma: 6300/1313-1/2021 NÉBIH
Hatóanyag és formuláció: 240 g/l tebufenozid, vizes szuszpenzió koncentrátum SC
Légi kijuttatás: nem engedélyezett
Forgalmazási kategória: II.
Eltarthatóság: 3 év
Kiszerelés: 5 liter

 A Mimic hatása


