MOVENTO

gewijzigde dosering in appel en peer
Movento wordt al enkele jaren toegepast in
onder andere het grootfruit om op effectieve
wijze perenbladvlo, bloedluis, kommaschildluis en andere luizen en zuigende insecten te
bestrijden. Voor appel en peer is de dosering
aangepast aan de behoefte van de praktijk.
De nieuwe dosering luidt nu 0,1% of 1 l/ha.
De werkzame stof spirotetramat wordt opgenomen en getransporteerd naar alle delen van de plant waardoor zuigende
insecten ook op moeilijke plaatsen worden bestreden.
In sommige gevallen bleven de resultaten achter bij de
verwachtingen wat veelal terug te voeren was op de gebruikte
dosering. Om registratieredenen is de dosering destijds vastgesteld op 0,05% of 0,5-0,6 l/ha. Door aanlevering van nieuw
onderzoek is deze dosering aangepast aan de behoefte van
de praktijk en luidt nu 0,1% of 1 l/ha.

Perenbladvlo
De meest gevreesde plaag in de perenteelt is perenbladvlo.
Dit lastige insect heeft meerdere generaties per jaar en veroorzaakt vervuiling in de boom, verlies van assimilatie, knopschade
en brengt het pear decline virus (aftakelingsziekte) over. De larven
van de 1e generatie verschijnen meestal kort voor de bloei en
verschuilen zich in de bloemknoppen waar ze moeilijk te raken
zijn. Rond half mei verschijnt de 2e generatie die grote problemen
kan veroorzaken en de basis vormt voor de verdere ontwikkeling
in het seizoen. Als Movento wordt toegepast vóórdat deze eitjes
uitkomen kan de werkzame stof zich door de boom bewegen en
ervoor zorgen dat de zuigende larven worden bestreden.
Omdat nuttigen zoals oorwormen en roofwantsen worden
gespaard kunnen deze de ontwikkeling van de populatie verder
onder controle houden.

Volwassen sluipwesp

Roofwantsen; de bekendste vijand van de perenbladvlo

Bloedluis en kommaschildluizen

Kersen en pruimen

De bloedluisproblemen zijn de afgelopen tijd sterk verminderd,
met als belangrijkste reden de voorgaande stenge winters in
2012 en de toename van oorwormen. Toch dient men alert te
blijven op een vroege aantasting omdat sluipwespen meestal
te laat komen om een explosie voorkomen.
Als direct na de bloei bloedluis wordt geconstateerd kan een
bespuiting met Movento verhinderen dat de jonge bloedluizen
naar het jonge hout migreren. Ook hier zorgen sluipwespen
en oorwormen ervoor dat de populatie in de zomer niet verder
uit de hand loopt. Met dezelfde behandeling kan men het uitzwermen van jonge kommaschildluizen naar het jonge hout
en de vruchten voorkomen.

In kersen kan al vroeg (maart) de zwarte kersenluis actief zijn
waardoor de bladeren gaan krullen en er sterke groeiremming optreedt. Wacht niet tot er hele toppen ingekruld zijn,
pas Movento toe bij een beginnende aantasting. Movento
werkt ook tegen kersenvlieg en kan tot 3 weken voor de oogst
hiertegen ingezet worden.
In de pruimenteelt komen twee bladluissoorten voor namelijk
de melige pruimenluis en de groene kortstaartluis. Omdat
Movento moet worden opgenomen zal men vaak na de bloei
pas voldoende blad hebben voor de opname. Als er luizen
worden aangetroffen direct een behandeling uitvoeren.

Toepassing Movento:

• Op appel en peer nu 0,1% (1 l/ha) toegelaten
• Maximaal 2 toepassingen per jaar
• Op kers en pruim blijft de dosering 0,05% (0,5-0,75 l/ha)
• Toepassen bij groeizaam weer op een actief groeiend gewas
• Voldoende water gebruiken
• Bij voorkeur tegen de avond toepassen zodat de werkzame
stof voldoende opgenomen kan worden
• Beregenen voor de toepassing bij schrale weersomstandigheden.
Raadpleeg uw leverancier voor een passend advies.
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BAYER DRESSCODE - Maatwerk voor persoonlijke bescherming
Het dragen van correcte persoonlijke beschermingsmiddelen is een essentiële
factor in het kader van goede landbouwpraktijken. Bayer CropScience wil graag
dat u in alle omstandigheden met de meest geschikte beschermende kleding werkt.
Ga daarom naar www.dresscode.bayercropscience.nl en maak gebruik
van BAYER DRESSCODE voor een persoonlijk beschermingsadvies-op-maat.
Onze gebruiksadviezen, zowel mondeling als schriftelijk verstrekt, berusten op
uitgebreide proefnemingen. Wij adviseren naar beste weten volgens de kennis
van zaken op dit ogenblik, echter zonder daarvoor aansprakelijkheid op ons te
nemen, omdat opslag/bewaring en toepassing zich aan onze controle onttrekken.
Beschrijvingen van een product resp. gegevens over de eigenschappen daarvan
betekenen niet, dat verantwoordelijkheid wordt gedragen bij eventuele schade.
Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.
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Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
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