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  ■ INSEKTICÍD Ĭ REGISTRAČNÉ ČÍSLO: 20-00676-PO

Charakteristika
Postrekový insekticídny prípravok vo forme vodorozpustného prášku určený
na ochranu proti širokému spektru škodcov v poľných a špeciálnych
plodinách.

Zloženie
acetamiprid 200 g/kg

Aplikačná dávka prípravku
0,06 – 0,25 l/ha

Doporučené množstvo vody
300 – 600 l/ha (poľné plodiny)
200 – 1000 l/ha (špeciálne plodiny)

Ochranná doba
podľa plodiny

Letecká aplikácia
nie

Miešateľnosť
Prípravok Kachikoma je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a in-
sekticídmi. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu op-
timálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.
Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom 
nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. 
Doporučujeme najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v prí-
slušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú 
kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do 
zásoby. 

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpeč-
nostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

DAM 390 Kvapalné 
hnojivá Fungicídy Insekticídy Rastové

regulátory Graminicídy

áno áno* áno áno* áno* áno

* Treba vopred preveriť miešateľnosť.

Balenie:
18 x 0,5 kg, vrecko z Al/BOPP fólie v papierovej škatuli

Dôležité zmeny od posledného vydania: NOVÝ PRÍPRAVOK

Použitie v plodinách
zemiaky  slnečnica
repka ozimná kôstkoviny
repka jarná čerešňa
jabloň  višňa
rajčiak  malina, černica
paprika  ďatelina lúčna
mak

NOVÝ PRODUKT
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Kachikoma je systémovo pôsobiaci insekticíd zo skupiny neonikotinoidov. 
Pôsobí ako neurotoxikant, tzn. blokuje nikotínový Ach receptor v postsyna-
ptickej membráne nervového systému živočíšnych škodcov. Prípravok pô-
sobí systémovo aj translaminačne, prechádza celým profilom listu. Účinkuje 
ako kontaktný a požerový jed vo veľmi nízkych dávkach, má relatívne rýchle 
počiatočné pôsobenie. Vyniká dlhodobým a vyrovnaným reziduálnym účin-
kom proti širokému spektru živočíšnych škodcov v poľných a  špeciálnych 
plodinách. Prípravok je veľmi flexibilný k vyššej teplote v priebehu aplikácie, 
v rastline je rozvádzaný akropetálne (nahor, do novo narastajúcich častí). Po-
užitie zmáčadla pre lepšiu penetráciu podporuje účinok.

2. SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Blyskáčik repkový Meligethes aeneus

Byľomor kelový Dasineura napi

Byľomor makový Dasineura papaveris

Byľomor ostružinový Lasioptera rubi

Bzdôšky Miridae

Krytonos repkový Ceutorrhynchus napi

Krytonos šešuľový Ceutorrhynchus obstrictus

Krytonos štvorzubý Ceutorrhynchus pallidactylus

Kvetovka kôstková Anthonomus rectirostris

Nosániky Otiorhynchus

Molica skleníková Trialeurodes vaporariorum

Pásavka zemiaková Leptinotarsa decemlineata

Štítnička nebezpečná Quadraspidiotus permiciosus

Potemník pieskový Opatrum sabulosum

Strapky Thysanoptera

Voška broskyňová Myzus persicae

Voška jabloňová Aphis pomi

Voška skorocelová Disaphis plantaginea

3. NÁSLEDNÉ PLODINY

Pri dodržaní návodu na použitie nie sú známe žiadne obmedzenia.

4. REGISTROVANÁ APLIKÁCIA

Plodina Škodlivý organizmus Dávka 
na ha

Ochranná 
doba 
(dni)

Poznámka

zemiak pásavka zemiaková 0,06 kg 14 dní max. 2x
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repka ozimná, 
repka jarná

krytonos repkový
krytonos štvorzubý 0,12 kg AT max. 1x

blyskáčik repkový 0,1 kg AT max. 1x

byľomor kelový, 
krytonos šešuľový 0,15 kg AT max. 1x

jabloň
voška skorocelová 0,125 kg 14 dní max. 1x

voška jabloňová 0,1 kg 14 dní max. 1x

rajčiak molica skleníková 0,25 kg 10 dní max. 2x

paprika voška broskyňová 0,1 kg 7 dní max. 2x

mak byľomor makový 0,15 kg AT

slnečnica potemník pieskový 0,15 kg AT

slnečnica bzdôšky, strapky 0,15 kg AT

kôstkoviny štítnička nebezpečná 0,25 kg 14 dní

čerešňa, višňa nosániky 0,25 kg 14 dní

čerešňa, višňa kvetovka kôstková 0,25 kg 14 dní

malina, černica byľomor ostružinový 0,25 kg 49 dní

ďatelina lúčna nosániky (rod Apion) 0,15 kg AT semenné 
porasty

5. DOPORUČENIE K APLIKÁCII

ZEMIAKY
 � 0,06 kg Kachikoma na hektár

Prípravok aplikujte v čase maximálneho liahnutia lariev, v rastovej fáze 
od začiatku kvitnutia, do rastovej fázy kedy 50% bobúľ v 1. plodenstve 
má konečnú veľkosť (BBCH 60-75). Dávka vody je 400 – 600 l/ha.Maxi-
málny počet aplikácií: 2x

REPKA
 � 0,1 – 0,15 kg Kachikoma na hektár

Proti krytonosovi repkovému a krytonosovi štvorzubému ošetrujte repku 
podľa signalizácie, na začiatku náletu škodcov; do konca rastovej fázy 
predlžovania stonky (BBCH 39); proti blyskáčikovi repkovému ošetrujte 
repku podľa signalizácie v čase od začiatku, do konca tvorby súkvetia 
(žltý puk) (BBCH 50-59); proti byľomorovi kelovému a krytonosovi še-
šuľovému ošetrujte repku v čase plného kvitnutia najneskôr do konca 
kvitnutia (BBCH 63-69). Dávka vody je 300 – 400 l/ha. Maximálny počet 
aplikácií: 1x

JABLOŇ
 � 0,1 – 0,125 kg Kachikoma na hektár

Proti voškám ošetrujte jabloň na začiatku ich výskytu, od rastovej fázy 
začiatku pučania pupeňov (BBCH 53). Neaplikujte počas kvitnutia jablo-



180  Prípravky na ochranu rastlín 2021

K
ac

hi
ko

m
a® ne! Dávka vody je 1000 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 1x. Pred apliká-

ciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.

RAJČIAK
 � 0,25 kg Kachikoma na hektár

Proti molici skleníkovej ošetrujte pri zistení škodcu, od rastovej fázy, 
kedy je 1. vrcholík viditeľný, do rastovej fázy konca kvitnutia (BBCH 51-
69). Maximálny počet aplikácií: 2x. Dávka vody je 200 – 600 l/ha.

PAPRIKA
 � 0,1 kg Kachikoma na hektár

Proti voške broskyňovej ošetrujte pri zistení 1. výskytu neokrídlených 
vošiek na listoch rastlín, od rastovej fázy viditeľného 1. kvetného pupe-
ňa, do začiatku kvitnutia (BBCH 51-61). Maximálny počet aplikácií: 2x; 
Dávka vody je 200 – 600 l/ha

MAK
 � 0,15 kg Kachikoma na hektár

Ošetrujte pri zistení výskytu škodcu, v  rastovej fáze vývoju kvetenstva 
(BBCH 55-59). Dávka vody je 300 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 1x.

SLNEČNICA
 � 0,15 kg Kachikoma na hektár

Proti potemníkovi ošetrujte pri zistení škodcu, od rastovej fázy klíčnych 
listov, do rastovej fázy konca predlžovania stonky (BBCH 10-39); proti 
bzdôškam a strapkám ošetrujte podľa signalizácie, od rastovej fázy klíč-
nych listov, do začiatku vývoja súkvetia (BBCH 10-51). Dávka vody je 
300-500 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 1x.

KÔSTKOVINY
 � 0,25 kg Kachikoma na hektár

Ošetrujte podľa signalizácie, najneskôr v rastovej fáze konca vývoja kve-
tenstva (BBCH 59). Dávka vody je 1000 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 
1x. Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.

ČERŠŇA, VIŠŇA
 � 0,25 kg Kachikoma na hektár

Ošetrujte podľa signalizácie, najneskôr v rastovej fáze konca vývoja kve-
tenstva (BBCH 59). Dávka vody je 1000 l/ha. Maximálny počet aplikácií 
proti nosánikom: 2x. Maximálny počet aplikácií proti kvetovke kôstkovej: 
1x. Pred aplikáciou odstráňte kvitnúce buriny v podraste stromov.

MALINA, ČERNICA
 � 0,25 kg Kachikoma na hektár

Ošetrujte podľa signalizácie, najneskôr v rastovej fáze konca vývoja kve-
tenstva (BBCH 59), taktiež je možná aplikácia po zbere. Dávka vody 200-
1000 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 2x.
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 � 0,15 kg Kachikoma na hektár

Ošetrujte podľa signalizácie, najneskôr v  rastovej fáze konca vývoja 
kvetenstva (BBCH 59). Dávka vody je 300-400 l/ha. Maximálny počet 
aplikácií: 1x.

6. PODMIENKY PRE APLIKÁCIU

Aplikácia proti šešuľovým škodcom repky a proti škodcom v  čase kvitnu-
tia plodín je možná len v mimoletovom čase včiel v neskorších večerných 
hodinách! Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel zabráňte kontaktu včiel 
s ošetrenou kultúrou po dobu aspoň 12 hodín! Pred aplikáciou v sadoch je 
potrebné zabezpečiť, aby v podraste ošetrovaných stromov neboli kvitnúce 
buriny. Aplikácia je možná len v bezletovom čase včiel, neskôr večer. Ošetre-
nie plodín je potrebné vykonať tak, aby nedošlo k úletu aplikovanej kvapaliny 
na necieľový kvitnúci porast. Odporúčaná teplota pri aplikácii je do 25°C. 
Reziduálna účinnosť je 2-3 týždne. Zrážky 2 hodiny po ošetrení účinok ne-
ovplyvňujú. Nepoužívajte prípravky s  rovnakou účinnou látkou viac krát za 
sebou aby nevznikla rezistencia.

7. PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom 
množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do 
nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný 
objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebu-
jete. Prázdny obal z  tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. 
Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

8. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Bezpeč-
nosť a ochrana zdravia pri práci: pracovný ochranný odev, ochranný štít na 
tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, rukavice odolné voči 
chemikáliám, gumové topánky a ochranu hlavy. Pri príprave postreku navyše 
použite navyše zásteru z pogumovaného textilu. Pri manipulácií zabráňte po-
striekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!
Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere vetra od 
pracujúcich a s postupom do neošetrenej plochy! Postrek nesmie zasiahnuť 
susedné kultúry. Pracovníci vstupujúci do ošetrených porastov musia mať 
primerané pracovné oblečenie a  môžu vstupovať do ošetrených miest až 
po zaschnutí postreku na rastlinách. Počas práce a po nej až do vyzlečenia 
ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom 
nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pokiaľ nepoužívate ochranný oblek pre 
jedno použitie, tak pracovný/ochranný oblek a OOPP pred ďalším použitím 
vyperte, resp. očistite. Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok do-
stane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, 
prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme 
jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda ne-
prenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty 
povrchových vôd a  poľnohospodársku pôdu. Postrekujte len za bezvetria 
alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie 
zasiahnuť susedné kultúry.
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Pri protipožiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri 
hasení môžu vznikať toxické splodiny.

9. ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie okamžite po použití vyprázdnite a opakovane vyplách-
nite čistou vodou, prípadne s prídavkom detergentu. Hadice a trysky vyplách-
nite opakovane čistou vodou. Nevyplachujte v dosahu zdrojov podzemných 
a recipientov povrchových vôd! Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde 
ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a  recipientov povrchových 
vôd.

10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Veľmi toxický pre vodné organizmy. Pre včely s prijateľným rizikom, aplikuj-
te v mimoletovom čase včiel, neskôr večer! Zákaz používania prípravku v 1. 
ochrannom pásme zdrojov pitných vôd.

11. PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Keď sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade po-
chybností uvedomiť lekára a poskytnúť mu informácie z tejto etikety
Po nadýchaní: Ihneď vyveďte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte po-
koj a chráňte ho pred chladom. Ak postihnutý dostatočne nedýcha poskytni-
te mu umelé dýchanie do príchodu lekára.
Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte kontaminovaný odev a zasiahnuté mies-
ta umyte mydlom a dostatočným množstvom teplej vody, v prípade trvania 
podráždenia vyhľadajte lekára
Po zasiahnutí očí: tieto vyplachujte dostatočným množstvom pitnej vody /10 
– 15 minút/. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. 
Pokračujte vo vyplachovaní. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné 
znovu použiť a je treba ich zlikvidovať. V prípade pretrvávania začervenania 
vyhľadajte odborného lekára.
Po požití: Vypláchnite ústa a podajte 10 tabliet aktívneho uhlia a min. 0,5 l 
vody a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Ak je pacient v bezvedomí, zvra-
canie nevyvolávajte. Privolajte okamžite lekársku pomoc. Pri otrave alebo 
podozrení na otravu privolajte lekára a  informujte ho o prípravku s ktorým 
postihnutý pracoval a o poskytnutí prvej pomoci.
V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať psr acovníkmi Národného 
toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

12. LIKVIDÁCIA ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpeč-
ný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystrie-
kajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani 
recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Ne-
použité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický 
zvyšok (uvedené v  technických parametroch mechanizačného prostriedku) 
zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpa-
doch.
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Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, su-
chých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od + 5 
do + 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných pro-
striedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Doba skladovateľnosti v origi-
nálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby. Chráňte pred 
mrazom a priamym slnečným svetlom!

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich zna-
lostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať 
kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či 
klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať 
žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody ale-
bo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo 
použitia. 
Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizova-
ných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povole-
ných na paralelný obchod v SR.


