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SÅ FUNGERAR MOVENTO
Fullt systemisk

Movento är en fullt systemisk insekticid vilket betyder att den transporteras
både uppåt och nedåt i plantan. Detta är ett unikt verkningssätt som
innebär att man skyddar både äldre blad, rötter samt unga blad som
utvecklas efter behandlingen. Det betyder också att man har god effekt på
skadegörare som är svåra att bekämpa, även de som sitter skyddat och
inte träffas direkt av sprutvätskan.

God långtidseffekt

Movento har ingen kontaktverkan utan måste tas upp i plantan och
kommer därefter att ha verkan på sugande insekter, speciellt i unga
stadier. Detta betyder att effekten inte kan ses omedelbart utan först
efter ca 5-10 dagar beroende på kultur och tillväxtbetingelser. I gengäld
är långtidseffekten av produkten mycket god. Man kan räkna med en
långtidseffekt på 2-4 veckor.

SKONSAM MOT NYTTODJUR

Movento SC 100 är skonsam mot nyttoinsekter och
kan användas i integrerad produktion. Produkten kan
kombineras med biologisk bekämpning med bland
annat rovkvalster, guldögonsländor, bladlussteklar,
näbbskinnbaggar och nyckelpigor.

GODA RÅD VID BEHANDLING

Movento ska transporteras runt i hela plantan, tänk därför på:
	Plantorna ska vara i god tillväxt och ha ordentlig bladmassa
	Undvik att behandla om plantorna är stressade, vid mycket torra förhållanden eller vid låga temperaturer
	Under torra förhållanden kan det vara en fördel att vattna före behandlingen
	Upptaget i bladen ska vara optimal, därför avråds från blandning med andra produkter
	Tillsätt vätmedel i kål
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Kontakta din rådgivare eller besök www.cropscience.bayer.se om du vill
veta mer. Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med
försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning.
Observera alla varningsfraser och symboler. September 2016.

0 = ej registrerad eller data saknas
1 = svag effekt (under 40%)
2 = viss effekt (40-50%)
3 = god effekt (51-70%)
4 = mycket god effekt (71-90%)
5 = specialmedel (91-100%)
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