
Ny virkemekanisme
Spirotetramat er et nytt aktivt stoff som hindrer biosyntesen av
lipider. Movento er 2-veis/fullt systemisk og gir beskyttelse av
gamle blad, røtter og nye blad som er utviklet etter behandlingen.
Det betyr at produktet gir god effekt på skadegjørere som er
vanskelig tilgjengelige og dermed ikke får direkte treff av
sprøytevæsken. Selv om Movento har svært gode systemiske
egenskaper er det viktig å sprøyte til riktig tid og før insektene
etablerer seg for å få tilfredsstillende effekt.

Velegnet i IPM
Movento har en god profil overfor nyttedyr og kan brukes i
integrert plantevern. Det kan forventes liten til ingen påvirkning
av Anthocoris nemoralis, Orius spp., Macrolophus caliginosus,

Episyrphus spp., Lycosa spp., Tetragnatha spp., Chrysopa

spp., Forficula spp., Coccinela spp., Stethorus spp.,

Chilocorus negritus, Aphelinus mali, Aphytis spp. 

Effekten på Typhlodromus pyri er moderat, men Movento har
ikke langtidseffekt på populasjonen. Ved bruk av Movento
sammen med biologisk kontroll må det alltid tas hensyn til
hvilke nyttedyr som brukes.

Kontakt din rådgiver eller besøk oss på 
www.cropscience.bayer.no for mer informasjon.

Movento 100 SC
– nytt produkt med ny virkemekanisme, som er to-veis
systemisk og godt egnet i integrert plantevern!



Nye muligheter mot sugende insekter i kjerne- og steinfrukt!

Movento 100 SC er godkjent i: 
Eple mot grønn og rød eplebladlus, kommaskjoldlus og eplebladgallmygg
Pære mot pærebladlopper, bladlus, skjoldlus, liten pæresuger og pæregallmygg
Plomme mot bladlus inkludert humlebladlus
Kirsebær mot bladlus

Resistensbryter
Movento 100 SC inneholder et virksomt stoff
som er nytt på det norske
markedet. Resistens mot
spirotetramat er ikke
kjent i Norge, og
Movento 100 SC vil
derfor være et nytt og
godt verktøy i
resistensstrategien. 
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God langtidsvirkning
Movento 100 SC har begrenset
kontaktvirkning, og har ingen «knock-down»
effekt. Det betyr at man vil kunne observere
insekter i kulturer også etter sprøyting og at
virkningen ikke sees umiddelbart. Insektene
slutter imidlertid å ta til seg næring, antall
individer vil reduseres betydelig slik at
langtidseffekten av Movento 100 SC til
gjengjeld svært god.

Figur til venstre:  
0 = ikke registrert eller data mangler
1 = svak effekt (under 40%)
2 = viss effekt (40-50%)  
3 = god effekt (51-70%)
4 = svært god effekt (71-90%)
5 = spesialmiddel (91-100%)
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