
4. UPORABA   
 
NAČIN DELOVANJA: Sredstvo MIMIC je insekticid s hormonskim delovanjem (pospešuje 
preobrazbo škodljivih žuželk). V ličinko pride z zaužitjem že pri pregrizenju jajčne lupine, pri 
izleganju in pozneje pri grizenju poškropljenih zelenih delov rastline. Deluje tako, da s 
simuliranjem hormona ekdizona inducira prezgodnjo levitev, ki je za larvo smrtna. Učinkovati 
začne že po nekaj urah, ličinka preneha takoj povzročati škodo, smrt pa nastopi v nekaj 
dneh. Sredstvo nima ovicidnega delovanja. 
 
NAVODILO ZA UPORABO: 
 
Sredstvo MIMIC se uporablja: 
 
a) na jablanah  za zatiranje jabol čnega zavija ča (Cydia pomonella) v 0,06 % koncentraciji 
(6 mL na 10 L vode) oz. v odmerku 0,9 - 1 L/ha (9 - 10 mL na 100 m2). 

Čas uporabe za zatiranje 1. rodu : Tretira se približno 8 dni po odlaganju jajčec oz. 
ob začetku izleganja ličink iz jajčec, vendar se glede na to, da let metuljčkov 1. rodu 
traja daljše obdobje, priporoča s tretiranjem počakati do razvojne faze konca 
junijskega trebljenja plodov. Najugodnejši čas tretiranja proti 1. rodu je konec prve 
dekade junija in sredina junija. Tretiranje se ponovi po 10 – 14 dneh, če se na 
feromonske vabe ujame 10 ali več metuljčkov na dan. 
Čas uporabe za zatiranje 2. rodu : Tretira se 4 - 5 dni po odlaganju jajčec 2. rodu oz. 
v začetku izleganja ličink iz jajčec. Konec leta metuljčkov 1. rodu se običajno prepleta 
z začetkom leta metuljčkov 2. rodu, zato se na feromonske vabe ni mogoče zanašati. 
Ravnati se je treba po napovedih opazovalno napovedovalne  službe za varstvo 
rastlin oz. se tretira med 15. in 20. julijem. 

 
b) na jablanah  za zatiranje sadnega zavija ča (Adoxophyes orana), rjavega sadnega 
lupinarja ( Archips podana) in pasastega sadnega lupinarja ( Pandemis heparana) v 0,06 
% koncentraciji (6 mL na 10 L vode) oziroma v odmerku 0,9 - 1,0 L/ha (9 - 10 mL na 100 m2). 
S sredstvom se  na istem zemljišču tretira jablane največ dva krat v eni rastni sezoni. 

Čas uporabe za zatiranje gosenic, ki so prezimile: Tretira se v razvojni fazi pred 
cvetenjem jablan, če se pojavi 3 - 5 gosenic na 100 socvetij. 
Čas uporabe za zatiranje 1. rodu (poletna generacija ): Tretira se ob začetku 
izleganja ličink iz jajčec, to je v naših razmerah običajno sredi junija, oz. v drugi 
polovici junija. Če je let metuljčkov zelo razpotegnjen, se tretiranje po 14 - 20 dneh 
ponovi. 
Čas uporabe za zatiranje 2. rodu: Drugega rodu se ne zatira, ker v naših razmerah 
ne povzroča pomembne škode. 

 
c) na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozd ja za zatiranje pasastega grozdnega 
sukača (Eupoecilia ambiguella) in križastega grozdnega suka ča (Lobesia botrana)  v 
0,06 % koncentraciji (6 mL na 10 L vode) oziroma v odmerku 0,6 L/ha (6 mL na 100 m2). S 
sredstvom se  na istem zemljišču tretira trto največ dva krat v eni rastni sezoni. 

Čas uporabe za zatiranje 1. rodu :  Zatira se  le izjemoma. Če je tretiranje potrebno, 
se ga opravi  10 dni pred cvetenjem trte, drugi orientacijski termin je razvojna faza 
deveti razviti list na mladici trte. 
Čas uporabe za zatiranje 2. rodu : Tretira  se ob izleganju ličink iz jajčec, oz. če se 
uporablja  feromonske vabe, 7 - 8 dni po povečanem letu metuljčkov. Običajno ta 
termin sovpada z razvojno fazo zapiranja grozdov. Če je let metuljčkov zelo 
razvlečen, se tretiranje ponovi  po 14 dneh. 

 
d) na brokoliju, glavnatem zelju, glavnatem ohrovtu , kitajskem kapusu in listnem 
ohrovtu , gojenih na prostem, za zatiranje kapusovega belina ( Pieris brassicae), 
kapusovega molja  ( Plutella xylostella) in razli čnih sovk ( Mamestra spp. ,  Lacanobia 



spp. ,  Agrotis spp.)  v 0,04 - 0,07 % koncentraciji (4 -7 mL na 10 L vode), oziroma v 
odmerku največ 0,3 - 0,4 L/ha, ob porabi 400 -500 L vode na ha. S sredstvom se  na istem 
zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Tretira se v času, ko se pričnejo izlegati 
gosenice, višji odmerki pa so namenjeni uporabi po končanem izleganju gosenic. 
 
OPOZORILO: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov,  jezer in 
izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih 
organizmov je treba pri tretiranju upoštevati netretiran varnostni pas 20 m tlorisne širine od 
meje brega voda 1. in 2. reda. 
FITOTOKSIČNOST: Ob predpisani uporabi sredstvo ni fitotoksično za gojene rastline, na 
katerih je registrirano.  
MEŠANJE: MIMIC se lahko meša z večino fungicidov, insekticidov in foliarnih gnojil. Ne sme 
se mešati s sredstvi, ki imajo močno alkalno pH reakcijo, npr. z bakreno apneno brozgo. 
 
KARENCA: Karenca je 14 dni za jablane, brokoli, glavnato zelje, glavnati ohrovt, kitajski 
kapus in listni ohrovt, ter 21 dni za trto. 
 


