MOVENTO

Nieuw: 150 OD in bloembollen
Movento is nu ook toegelaten in de teelt van bloembollen. Met deze toelating is een nieuw middel uit
een nieuwe chemische groep beschikbaar om diverse
zuigende insecten te bestrijden.

Unieke werking

Movento is een uniek dubbelsystemisch insecticide,
behorend tot de groep van de ketoenolen. Movento
wordt na opname in de plant zowel naar boven als
naar beneden door de gehele plant getransporteerd.
Door deze unieke dubbelsystemische werking worden
ook jonge onbehandelde bladeren, uitlopers, moeilijk
bereikbare delen van de plant en zelfs de ondergrondse
delen van de plant uitstekend beschermd.
Movento werkt vooral doordat de actieve stof
(spirotetramat) door het insect uit de sapstroom
wordt opgenomen; de contactwerking, dus het
effect wanneer het insect direct in aanraking komt
met de spuitvloeistof, is zéér gering.
Na opname in het blad wordt de actieve stof door de
hele plant getransporteerd, waarbij de sapstroom en dus
de verplaatsing van de actieve stof sterker gericht is op
de groeipunten en de jongste delen van de plant; tevens
de plaats waar de insecten zich overwegend bevinden.
Doordat het werkingsmechanisme van Movento is gebaseerd op de verstoring van de opbouw van vetten in het
insect, is de effectiviteit op larvale stadia duidelijk sneller
en beter dan op volwassen insecten; jonge insecten maken
meer vetten aan dan een volwassen insect. Dit mechanisme
maakt tevens dat er geen kruisresistentie is met andere
insecticiden; Movento is daarom een belangrijke schakel in
het resistentiemanagement.

bladluizen

Opname is belangrijk:

Vanwege de overwegend systemische en geringe
contactwerking is maximale opname door de plant
van groot belang voor een goede werking.
Pas Movento daarom ook toe:
• op een goed groeiend gewas
• met veel water (> 300 l/ha)
• niet gemengd met andere middelen en meststoffen
•o
 nder groeizame omstandigheden, vermijd droge en
schrale weersomstandigheden.

Movento in het kort:

• Uniek werkingsmechanisme, dus een ideale
afwisselpartner in het schema
• Snelle en effectieve opname door OD-formulering
• Zeer weinig milieubelastingspunten
• Snel regenvast
• Lange duurwerking
• Dosering: 0,5 l/ha, maximaal 2 toepassingen per
seizoen in tulp, 4 in de overige bolgewassen,
spuitinterval 14 dagen
• Alleen toegelaten ná de bloei.

Advies Movento in bloembollen
Tulp:
Met de toepassing van Movento in tulp bestrijdt u
bladluizen en wordt overdracht van virus voorkomen.
Tevens beperkt u aantasting door insecten in de bewaring.
Het advies is:
• Maximaal 2 toepassingen, met een spuitinterval van
14 dagen, niet gemengd verspuiten
• De eerste bespuiting een week na het koppen toepassen,
na 14 dagen herhalen.
• Movento niet toepassen in een schema waar ook
minerale olie wordt toegepast.
• De wachttijd tussen een voorafgaande bespuiting
en de daarop volgende Movento toepassing is bij
insecticiden en fungiciden 2 dagen en bij herbiciden
5 dagen, bij een bespuiting ná de Movento toepassing
geldt voor insecticiden en fungiciden een wachttijd van
2 dagen en voor herbiciden een wachttijd van 3 dagen.
Lelie en overige bolgewassen:
Ter bestrijding van bladluizen en andere zuigende
insecten (oa trips), en om virusoverdracht te voorkomen.
Het advies is:
• Maximaal 4 toepassingen, met een spuitinterval van
14 dagen, niet gemengd verspuiten
• Toepassen ná de bloei.
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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 meeste 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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