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Batavia is een sterk én tweezijdig systemisch insecticide, en daarmee zeer
effectief op moeilijk bereikbare zuigende insecten zoals bladluizen, wittevlieg
(kaswittevlieg en Bemisia), wol-, dop- en schildluizen, wortelluizen en galmuggen.
Batavia bevat de actieve stof spirotetramat, bekend uit het product Movento.

WAT MAAKT BATAVIA UNIEK?
Door de unieke tweezijdig systemische werking beweegt
Batavia zich van boven naar beneden én van beneden naar
boven in de plant en beschermt het de plant op elk niveau
tegen zuigende insecten. Systemische middelen verplaatsen
zich met de verdampingsrichting opwaarts door de plant.
Batavia heeft als een van de weinige middelen een dubbelsystemische werking. Door deze dubbele systemische
werking verplaatst de actieve stof zich neerwaarts. Hierdoor
worden ook bladeren beschermd die niet geraakt worden en
wordt met een bladbespuiting ook wortelluis bestreden.

Wortelluis

BATAVIA
onderscheidt zich omdat
het ook getransporteerd
wordt in het floëem- het
is “two-way” systemisch.

WERKINGSPRINCIPE

SPELREGELS

Batavia verstoort de vetopbouw van een insect.
Deze vetopbouw is nodig voor het doorlopen van de
verschillende ontwikkelingsstadia en groei van het insect.
Batavia is effectief tegen larven- en nymfenstadia van een
insect. Op volwassen insecten kan de werking onvoldoende
zijn omdat deze nauwelijks voedsel opnemen en minder
vetten aanmaken.

Om met Batavia een goed resultaat te behalen, dienen
onderstaande spelregels in acht te worden genomen:

De aanvangswerking van Batavia kan traag zijn, daarentegen
is de werkingsduur bijzonder lang. Daarom moet Batavia
bij voorkeur worden toegepast in een vroeg stadium van de
ontwikkeling van een plaag.

TOEGELATEN IN DE BEDEKTE TEELT VAN:
Sla, spinazie-achtigen, bloembol- en bloemknolgewassen,
bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste
planten. Raadpleeg onze website (agro.bayer.nl) voor de
specifieke toelating.

BIOLOGISCHE BESTRIJDERS EN BESTUIVERS
De classificatie van Batavia in onderstaande tabel is bij direct
raken van de nuttige insecten. Batavia is veilig voor nuttige
insecten en kan uitstekend worden toegepast in geïntegreerde
teeltsystemen en in combinatie met nuttigen.

Nuttig insect

classificatie

Anthocoris spp.
Amblyseius cucumeris
Amblyseius swirskii
Aphidius spp.
Chrysoperla carnea
Coccinellidae
Encarsia formosa
Eretmocerus spp.
Feltiella acarisuga
Macrolophus caliginosus
Orius spp.
Phytoseiulus persimilis
Typhlodromus pyri

Veilig
Licht schadelijk
Matig schadelijk
Schadelijk
Classificatie gebaseerd op proeven en ervaringen in de praktijk

• Batavia moet opgenomen worden door het blad.
Batavia heeft nauwelijks een directe contactwerking.
Snel drogende omstandigheden kunnen de opname
beperken.
• Batavia alleen toepassen op een actief groeiend gewas.
Een verouderend of in stress verkerend gewas is niet goed
in staat om de spirotetramat door de plant te verplaatsen,
met onvoldoende opname door de insecten en onvoldoende
afdoding tot gevolg.
• Voor voldoende opname Batavia alleen toepassen indien
er voldoende blad aanwezig is.
• Herverdeling vindt plaats naar plantendelen (groeipunt,
wortels) die energie vragen. Naar oudere, vergeelde
bladeren zal geen transport plaatsvinden.
• Batavia toepassen op een vroeg stadium van de
ontwikkeling van de plaag.
• Batavia heeft een werking op larven/nymfen.
Batavia heeft geen effect op volwassen wittevlieg
of adulten van trips. Bij hoge druk van volwassen insecten
eerst een behandeling uitvoeren met een middel tegen
adulten.

Voor bedekte teelten geldt dat gebruik is
toegestaan op bloeiende planten mits er geen bijen
of hommels in de kas actief naar voedsel zoeken.
Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten
de kas binnenkomen door bijvoorbeeld alle openingen
met insectengaas af te sluiten.

GEVOELIGHEID GEWASSEN

SC-FORMULERING

Gezien het grote aantal variëteiten en de wisselende
teeltomstandigheden en de verschillen in gewasverdraagzaamheid, verdient het aanbeveling om alvorens het
middel toe te passen een proefbespuiting uit te voeren.
Na de proefbespuiting 14 dagen wachten om vast te stellen
of een bespuiting van het middel gewaseffecten veroorzaakt.

Voor een optimale werking is voldoende opname in het blad
noodzakelijk. Een dikke waslaag kan de opname beperken
en een toevoegmiddel kan wenselijk zijn om de opname te
verbeteren. In chrysant is goede ervaring opgedaan met
toevoeging van het biologische insecticide Flipper om de
opname te verbeteren. Voer altijd een proefbespuiting uit om
de gewasveiligheid van de tankmix combinatie te testen.

NIET toepassen in de volgende teelten vanwege mogelijke
schade aan het gewas: Alstroemeria, Begonia, Cyclamen,
Euphorbia, Ficus Pimula, Fuchsia, Hedera, Hydrangea,
Impatiens, Pelargonium, Salix, Saintpaulia.

RESISTENTIEMANAGEMENT

Wortelluis in
Kalanchoë voor
de behandeling
van Batavia

Spirotetramat behoort tot de groep van de Keto-enolen
(IRAC code 23). Oberon en Envidor behoren tot dezelfde
chemische groep. Om resistentie te voorkomen dient tussen
de verschillende chemische groepen afgewisseld te worden.
Sivanto Prime of het biologische middel Flipper zijn uitstekende
afwisselpartners van Batavia.

VOORDELEN VAN BATAVIA
• Beschermt door de dubbelsystemische werking
ook jonge onbehandelde bladeren en het wortelgestel
• Effectief tegen moeilijk te raken insecten, zoals
bladluizen, wittevlieglarven (kaswittevlieg en Bemisia),
wol-, dop- en schildluizen, wortelluizen en galmuggen.
• Beschermt ook jonge onbehandelde bladeren én
het wortelgestel
• Zeer lange werkingsduur
• Past uitstekend in geïntegreerde teelten.

Postbus 231, 3640 AE Mijdrecht
agro.bayer.nl

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 agro.bayer.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.
Stand: juni 2018

Na de behandeling
van Batavia

