
Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy 
prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Rešpektujte varovné vety a symboly.

Dvojaký spôsob 
účinku pred 
ktorým niet  
úniku

cropscience.bayer.sk

                       Návod na použitie
Plodina Škodlivý organizmus Dávka na ha Ochranná doba

Jabloň
Vlnačka krvavá, voška jabloňová, voška 
skorocelová, štítnička nebezpečná 

0,75 l/1m výšky koruny 21 dní

Hruška Méra hrušková, vošky 0,75 l/1m výšky koruny 21 dní

Marhuľa Vošky 0,5 l/1m výšky koruny 21 dní

Čerešňa, višňa Vošky 0,5 l/1m výšky koruny 14 dní

Broskyňa, slivka Vošky 0,5 l/1m výšky koruny 21 dní

Chmeľ Voška chmeľová, roztočec chmeľový 1,5 l 21 dní

Vinič Fyloxéra viničová 0,75 l 14 dní

Okrasné rastliny Vošky 0,75 l AT

Ovocné a okrasné škôlky Vošky 0,15–0,6 l AT

Šalát Vošky 0,75 l 7 dní

Brokolica, karfiol Vošky 0,75 l 3 dni

Kel, kel ružičkový, kel kučeravý Vošky 0,75 l 3 dni

Kapusta hlávková červená, biela Vošky 0,75 l 3 dni

Kapusta čínska, kaleráb Vošky 0,75 l 3 dni

Špenát Vošky 0,75 l 7 dní

Cibuľoviny Vošky 0,75 l/ha AT

Jahody Vošky, roztočík jahodový 0,75 l/ha AT

Zemiaky Vošky 0,72 l/ha 14
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cropscience.bayer.skMovento® 100 SC

Spirotetramat
Spirotetramat sa mechanizmom účinku 

radí medzi inhibítory biosyntézy lipidov (LBI, 
skupina 23), patrí medzi deriváty kyseliny 

tetrónovej. Pôsobí najmä na mladé vývojové štádia 
cicavého hmyzu. 

U nýmf po aplikácii neprebehne ďalšie zvliekanie, 
stanú sa imobilnými a následne hynú. Dospelí jedinci 

plodia nevyvinuté nymfy, prípadne ak sú živé hynú 
najneskôr do 24 hodín. Dospelí jedinci uhynú za 4–7 dní 

po aplikácii a tým, že majú zreteľne zníženú plodnosť, je 
silno devastovaná celá populácia čo je dôvodom dlhodobého 

reziduálneho pôsobenia proti voškám a roztočcom.

2-systémový účinok
Štandardné komerčné systémové insekticídy sú v rastline  rozvádzané iba 
pomocou xylému akropetálne (one-way systemic). Účinná látka prípravku 
Movento® 100 SC je akropetálne a bazipetálne transportovaná floémom rastlín, 
po aplikácii na listy je tak rovnomerne rozvedená do všetkých rastlinných častí 
vrátane nových výhonkov, listov a koreňov (two-way systemic). 

Vďaka tomuto efektu poskytuje Movento® 100 SC vysoko spoľahlivú ochranu aj proti tým najskrytejším 
žijúcim škodcom na akejkoľvek časti rastliny.

Transport pomocou  
xylému 
one-way systemic  
- štandardné systémové 
insekticídy

Transport pomocou  
floému 
two-way systemic  
- Movento® 100 SC

Hlavné prednosti
•  nová insekticídna účinná látka zo skupiny „keto-enolov“

• špecifický mechanizmus účinku

•  unikátny spôsob ochrany rastlín pred cicavým hmyzom

•  dlhotrvajúca systémová účinnosť

•  široká registrácia v ovocných drevinách, zelenine,  
chmeli a viniči

•  nástroj antirezistentnej stratégie

Účinnosť proti voške skorocelovej na jabloniach Účinnosť proti mére hruškovej na larvy 3.–4. instaru

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2–4 dni 2–3 dni1 týždeň 1. týždeň 

Movento® 100 SC  0,75 l/ha Movento® 100 SC štandard štandard

2 týždne 2. týždeň 3–4 týždne 3. týždeň 4. týždeň 

Movento® 100 SC 
0,75  l/1 m výšky koruny

% %


