
KANEMITE®

Pakt alle stadia van spint aan!

CERTISEUROPE.BEGEBRUIK GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN VEILIG.
LEES VOOR GEBRUIK EERST HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE.

KENMERKEN

VEILIG VOOR

• Effectief op alle stadia van de spintmijt

• Snelle werking, volledig na 3-4 dagen

• Selectief voor natuurlijke vijanden, en bestuivers

• Perfect bruikbaar in IPM schema

• Kan afgewisseld worden met andere middelen

• Contactwerking, toepassen met veel water

 ✔ Amblyseius californicus

 ✔ Amblyseius cucumeris

 ✔ Amblyseius swirskii

 ✔ Aphidius colemani

 ✔ Aphidius rhopalosiphi

 ✔ Aphidoletes aphidimyza

 ✔ Chrysopa carnea

 ✔ Coccinella septempuncutata

 ✔ Diglyphus isaea

 ✔ Encarsia formosa

 ✔ Eretmocerus ermicus

 ✔ Feltiella acarisuga

 ✔ Orius insidiosus

 ✔ Orius laevigatus

 ✔ Phytoseiulus persimilis

 ✔ Typhlodromus pyri

 ✔ Bestuivers

Certis Europe BV
Tervurenlaan 270
1150 Brussel
België

www.certiseurope.be
tel. +32 (0) 2 331 31 94

Neem bij vragen contact op met onze technische adviseurs:

Bert Callebaut 
+32 (0)473 30 06 19

Johan Maelfeyt
+32 (0)471 20 00 65



PARTNER IN 
RESISTENTIEMANAGEMENT
Kanemite behoort tot een nieuwe 
chemische groep. 

Er is geen kruisresistentie bekend met andere 
acariciden. Met de komst van het middel is er 
voor België eindelijk een nieuwe chemische 
groep beschikbaar gekomen in het spint-
bestrijdingsschema. 

Kanemite is hiermee een belangrijke partner
in het resistentie-managementprogramma.

Kanemite is een vloeibaar product en 
geformuleerd als een suspensieconcentraat (SC) 
met 164 g/l acequinocyl. De actieve stof van 
Kanemite heeft een zeer gunstig milieuprofiel. 
Het product wordt snel afgebroken in water 
en grond.

EFFECTIEF EN SELECTIEF
Kanemite is een bijzonder effectief en selectief werkend middel tegen spint. 
Kanemite heeft een toelating in:

KANEMITE BESTRIJDT 
ALLE STADIA VAN SPINT

Kanemite werkt op alle stadia van de spintmijt. Hierdoor volstaat 
1 toepassing om de hele cyclus te doorbreken. Daarnaast is 
Kanemite veilig voor nuttige mijten en insecten en kan het dus 
ingezet worden in een periode dat deze aanwezig zijn. Op die 
manier kan Kanemite de populatie roofmijten de kans geven een 
evenwicht opnieuw te herstellen indien er een spintuitbraak zou 
voorkomen.

Kanemite werkt op alle stadia van van spintmijten (eieren, larven, nymfen en volwassenen). De werking op 
larven- en nymfenstadia is het sterkst. 
 
De levenscyclus van spint kan zeer snel verlopen. In de praktijk zijn veelal alle stadia van spint aanwezig, 
zodat een goede bestrijding van de hele populatie grote voordelen biedt.

Van ei tot ei  
in 10 - 12 dagen

bij 25ºC

Volwassene

Larve

Ei

Deutonymf

Protonymf

Teelt Dosis # toepassingen

Appelbomen 1L/ha haag of 1,5 
L/ha standaard- 

boomgaard

1

Perenbomen 1L/ha haag of 1,5 
L/ha standaard- 

boomgaard

1

Kanemite is zacht voor het gewas en volledig veilig 
voor nuttige insecten en bestuivers.

Structuurformule acequinocylACTIEVE STOF ACEQUINOCYL

KANEMITE IS EEN NIEUWE ACARICIDE, AFKOMSTIG VAN EEN NIEUWE CHEMISCHE FAMILIE 
 ZIJN WERKZAME STOF IS ACEQUINOCYL.

Spint is moeilijk te raken omdat de mijten zich vooral 
aan de onderzijde van het blad bevinden. 

Ook kan spint zich razendsnel vermeerderen.  
Boven de 20°C duurt een generatie slechts 1 à 2,5 
week. Spint richt schade aan doordat ze aan het 
blad zuigt. Daarbij worden cellen aangeprikt en 
leeggezogen.

De leeggezogen cellen vullen zich met lucht en het 
blad krijgt ter plekke een crèmewitte tot gele kleur. 

Hoewel de schade aan het blad aan de onderzijde 
wordt veroorzaakt, is de verkleuring ook aan 
de bovenkant te zien. Eenmaal leeggezogen, 
functioneren de cellen niet meer. Groeiremming 
en in het ergste geval groeistilstand zijn het gevolg. 
De schade kan enorm zijn.

SPINT
EEN LASTIG TE BESTRIJDEN 
EN HARDNEKKIGE PLAAG


