nada escapa ao seu olhar

Nada escapa
ao seu olhar!

VANTAGENS
Primeiro insecticida
de dupla sistemia:
ascendente e descendente
Elevada eficácia contra
insectos picadores-sugadores

Longa duração da protecção
Selectivo para
os principais auxiliares
Modo de acção inovador
para uma gestão anti-resistências

Autorização provisória de venda nº 4044 concedida pela DGAV
Composição: Dispersão em óleo (OD) contendo 150 g/L ou 15,3% (p/p) de espirotetramato

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.
Leia sempre os rótulos e a informação relativa aos produtos antes de os utilizar.
Em caso de dúvida consulte os serviços técnicos da Bayer.

Elevada eficácia
e persistência
Diferente modo
de acção
Compatível com
insectos auxiliares

Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda
Rua Quinta do Pinheiro, 5
2794-003 Carnaxide
Tel: (+351) 214 165 031
Fax: (+351) 214 172 065
www.cropscience.bayer.pt
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nada escapa ao seu olhar
Movento® O-TEQ é um insecticida à base de espirotetramato, substância activa da nova família dos ácidos
tetrónicos (Grupo IRAC nº23).

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO, DOSES, CONCENTRAÇÕES E TRATAMENTOS

DOSE

Nº MÁXIMO
DE TRATAMENTOS
(por ciclo cultural)

INTERVALO
SEGURANÇA
(dias)

LMRs
(ppm)

Moscas brancas
Afídeos

0,4 - 0,6 L/ha

3

3 dias
Ar livre
e protegida

2

Couve-bróculo
Couve-ﬂor

Afídeo da couve
Mosca branca da couve

0,3-0,5 L/ha

2

7 dias
Ar livre

1

O produto é eﬁcaz sobre um amplo espectro de
pragas, tais como afídeos e moscas brancas.

Couve-chinesa

Afídeo da couve

0,1-0,5 L/ha

2

7 dias
Ar livre

7

É eﬁcaz em estágios juvenis por ingestão e tem um
efeito notável sobre a capacidade reprodutiva dos
adultos. Os tratamentos devem ser realizados no início
da infestação em populações em fase de crescimento.

Couve-Frisada
(couve galega e
couve portuguesa)

Afídeo da couve
Mosca branca da couve

0,3-0,5 L/ha

2

7 dias
Ar livre

7

Couves de Repolho
(couve repolho,
couve roxa e
couve lombarda)

Afídeo da couve
Mosca branca da couve

0,3-0,5 L/ha

2

7 dias
Ar livre

2

Afídeos

0,5 L/ha

2

7 dias
Ar livre
e protegida

4

Aﬁdeos

0,5 L/ha

2

7 dias
Ar livre
e protegida

0,1

Afídeos

0,5 L/ha

2

7 dias
Ar livre
e protegida

0,1

O espirotetramato tem um novo modo de acção: interfere na biossíntese dos lípidos.

CULTURA

É um produto com dupla sistemia (ascendente e descendente) e que actua por contacto e ingestão.

Tomateiro
Pimenteiro
Beringela

®

Planta para avaliar a atividade
sistémica do producto.

Proteção de novas folhas,
rebentos, até à raiz.

A sua inovadora tecnologia (O-TEQ) melhora as características do produto em termos de retenção, de
penetração na planta e eﬁcácia biológica. É uma tecnologia de formulação patenteada pela Bayer.
Movento® O-TEQ é um insecticida de nova geração
muito activo no controle de afídeos (Myzus persicae) e
moscas brancas (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia
tabaci), na cultura de solanáceas, assim como insectos
sugadores (Brevicoryne brassicae, Aleyrodes proletella)
que afectam as couves.
Movento® O-TEQ representa também uma solução inovadora para o controle de afídeos em algumas ervas
aromáticas (como coentros, alecrim, feno-grego e manjericão).
®

Movento O-TEQ apresenta uma boa compatibilidade com a fauna auxiliar:

USOS MENORES

Movento O-TEQ é selectivo com os principais
insetos auxiliares, o que o torna uma excelente
ferramenta em programas de produção integrada em
várias culturas.

Alecrim
Manjericão
Coentros

Feno-grego

ORGANISMO
NOCIVO

É importante seguir as recomendações técnicas e as instruções contidas no rótulo sobre a utilização do produto.
Quando se realizar a preparação do tanque de pulverização (manuseamento do produto) é imprescindível usar luvas,
para evitar o contacto com a pele, e efectuar a pulverização utilizando equipamento e vestuário que minimizem a
exposição do operador.
Devido à sua formulação, o produto pode aparecer separado em duas partes.

Parasitóides
Inofensivo para parasitóides de afídeos (Aphidius spp.).
Inofensivo para parasitóides mosca branca (Encarsia spp.).
Inofensivo para parasitóides de melaço (Anagyrus spp., Leptomastix spp.).

Esta situação é normal e soluciona-se simplesmente agitando o produto antes de usar.
Recomenda-se que as aplicações sejam efectuadas no início do ataque das pragas sobre populações jovens.
Dependendo do tipo de praga e do grau de infestação, pode ser aconselhável executar uma única aplicação, ou duas
aplicações separadas entre 10 a 14 dias.

Insectos predadores
Inofensivo para Orius laevigatus.
Inofensivo para cocinelídeos (Coccinella spp., Cryptolaemus spp.).
Inofensivo para crisopas (Chrysoperla carnea).

Misturas
Ácaros predadores
Inofensivo a levemente tóxico para Amblyseius swirskii.
Classiﬁcação de risco:

Baixo

Médio

Alto

Excelente perﬁl geral sobre auxiliares / compatível com Produção Integrada

É essencial seguir o conjunto de recomendações fornecidas pelos Serviços Técnicos da Bayer, não fazer misturas
com qualquer produto que não esteja expressamente recomendado pela Bayer.
É explicitamente desaconselhado a mistura com óleos, molhantes, sabões, potássicos ou fosfóricos, fertilizantes
foliares, produtos com aminoácidos, ﬁto-fortiﬁcantes, produtos à base de cobre, enxofre ou fungicidas triazóis.

