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P ÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN – INSEKTICID
PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE

Movento® 150 OD

Insekticidní p ípravek ve formě olejové disperze k foliární ochraně proti šk dc m chmele
a zeleniny.
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Účinná látka: spirotetramat 150 g/l (15,3 %)
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Varování

H317
H319
H361fd
H411
P202

P280
P302+P352
P305+P351
+P338
P391
P501

M že vyvolat alergickou kožní reakci.
Zp sobuje vážné podráždění očí.
Podez ení na poškození reprodukční schopnosti. Podez ení na poškození plodu
v těle matky.
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Nepoužívejte, dokud jste si nep ečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli
jim.
Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P I STYKU S K ŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P I ZůSůŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Uniklý produkt seberte.
Odstraňte obsah/obal p edáním oprávněné osobě.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní
prostředí.
Nebezpečné látky obsažené v p ípravku:
spirotetramat
EUH401

Držitel rozhodnutí o povolení/výrobce:
Právní zástupce v ČR/dodavatel:

 je registrovaná ochranná známka společnosti Bayer

Evidenční číslo:
Balení:

Datum výroby:
Číslo šarže:
Doba použitelnosti:

Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1,
D-51373 Leverkusen, Německo
BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4,
155 00 Praha 5; tel.: 266 101 111

4708-0

HDPE, HDPE/PA nebo HDPE/EVOH-láhev 0,5 L; 1 L
HDPE, HDPE/PA nebo HDPE/EVOH-kanystr 5 L
uvedeno na obalu
uvedeno na obalu
2 roky od data výroby p i správném zp sobu skladování v neporušených
originálních obalech (teplota skladování +5 až +30 °C)

P ípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se
prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti
shodují s vlastnostmi, na jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbory p ípravku
pro tento účel zajistí držitel povolení u akreditované laborato e a prodlouženou dobu
použitelnosti je povinen vyznačit na obalu p ípravku.
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Působení přípravku

P ípravek Movento 150 OD je foliární insekticid pro hubení savých šk dc . P sobí systémově,
je akropetálně a bazipetálně transportován xylémem a floémem rostlin, po aplikaci na listy
je transportován do všech rostlinných buněk, včetně nových výhon , list a ko en .
Mechanismem účinku je azen mezi inhibitory acetyl Coů karboxylázy ovlivňující biosyntézu
lipid (LBI, IRůC skupina 23), pat í mezi deriváty kyseliny tetronové. Proti šk dc m vykazuje
dlouhodobé reziduální p sobení s pozvolnějším nástupem iniciálního účinku.

Návod k použití

Škodlivý organismus
(ŠO)

Dávkování

OL
(dny)

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
1) BBCH 39-69
2) podle signalizace
1) BBCH 13-47
2) p i zjištění výskytu
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Plodina

chmel otáčivý

mšice chmelová

1 l/ha

21

cibule,
cibule šalotka

t ásněnka zahradní

0,48 l/ha

7

OL (ochranná lh ta) je dána počtem dn , které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní

Dávka vody

Plodina

chmel otáčivý
cibule,
cibule šalotka

1500-2000 l/ha
400-600 l/ha

Způsob
aplikace
post ik
post ik

Max. počet
aplikací v plodině
1x
4x

Interval mezi
aplikacemi

7 dn

Upřesnění podmínek aplikace




chmel
Proti mšici chmelové se ošet uje podle signalizace, v r stové fázi BBCH 39-69 (rostliny
dosáhly výšky 1/3 drátu, počátek vývoje bočních větví až konec kvetení).
cibule, cibule šalotka
ůplikace proti larvám t ásněnky zahradní se provádí ve fázi BBCH 13-47.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
Plodina

Škodlivý organismus

Dávkování

OL
(dny)

brokolice

t ásněnky

0,5 l/ha

3

rukola setá,
špenát,
endívie širokolistá
zelí čínské,
zelí pekingské,
zelí hlávkové,
kedluben
kapusta

mšice

0,5 l/ha

7

molice

0,5 l/ha

3

molice

0,5 l/ha

14

Poznámka
1) k plodině
2) k ŠO
3) k OL
4) umístění
1) BBCH 12-49
2) podle signalizace
4) pole
1) BBCH 12-48
2) podle signalizace
4) pole
1) BBCH 12-49
2) podle signalizace
4) pole
1) BBCH 12-49
2) podle signalizace
4) pole

OL (ochranná lh ta) je dána počtem dn , které je nutné dodržet mezi termínem poslední aplikace a sklizní
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Plodina

brokolice, kapusta,
zelí čínské,
zelí pekingské,
zelí hlávkové, kedluben
rukola setá, špenát,
endívie širokolistá

Dávka vody

Způsob
aplikace

Max. počet
aplikací
v plodině

Interval mezi
aplikacemi

500-1000 l/ha

post ik

2x

14 dn

200-800 l/ha

post ik

2x

14 dn
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Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese
ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009
výlučně osoba používající přípravek.

Technika aplikace

P ípravek se aplikuje post ikem profesionálními za ízeními pro aplikaci p ípravk . Zajistěte
dokonalé pokrytí ošet ovaných rostlin aplikační kapalinou.
Post ik nesmí zasáhnout sousední porosty.

Příprava aplikační kapaliny

P ípravek se v obalu nejprve homogenizuje (prot epáním či promícháním). Odmě ené
množství p ípravku se poté vlije do nádrže aplikačního za ízení p edem naplněné do poloviny
vodou a za stálého míchání se doplní vodou na stanovený objem. P ípadně se použije
p edmíchávací za ízení, pokud je jím stroj vybaven. P ipravenou aplikační kapalinu je t eba
bezodkladně spot ebovat.

Čištění aplikačního zařízení










úplně vyprázdněte aplikační za ízení na ošet ovaném pozemku
vyjměte všechny filtry a trysky a propláchněte je čistou vodou
naplňte aplikační za ízení do jedné čtvrtiny nebo do pono ení agitátoru vodou
promíchejte nejméně jednu minutu a propláchněte skrz pumpu, pokud má aplikační
za ízení systém čištění, použijte jej
výplachovou vodu zachyťte
proveďte propláchnutí ještě jednou
opláchněte aplikační za ízení z venkovní strany
výplachovou vodu naplňte do aplikačního za ízení a vyst íkejte na ošet eném pozemku
nebo jiným zp sobem bezpečně zlikvidujte

Antirezistentní strategie

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento p ípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou
látku typu inhibitoru biosyntézy lipid (nap . spirotetramat, spirodiklofen, spiromesifen),
po sobě bez p erušení ošet ením jiným insekticidem s odlišným mechanismem účinku.

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí
SP1

OP II. st.

Movento 150 OD

Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v
blízkosti povrchových vod / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest).
Všechny plodiny:
Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní a
povrchové vody.
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Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:
Plodina
bez
tryska
tryska
tryska
redukce
50 %
75 %
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
6
6
6
6
chmel
Ochranná vzdálenost od okraje ošet ovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových
členovců [m]
30
30
20
10
chmel
5
5
1
1
cibule, cibule šalotka, brokolice, rukola setá,
špenát, endívie širokolistá, kapusta, zelí čínské,
zelí pekingské, zelí hlávkové, kedluben

Podmínky správného skladování

P ípravek skladujte v uzav ených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných
skladech p i teplotách +5 až +30 °C odděleně od potravin, nápoj , krmiv, hnojiv, dezinfekčních
prost edk a obal od těchto látek. Chraňte p ed vlhkem, mrazem a p ímým slunečním svitem.
Výrobce nep ebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním p ípravku.

Způsob odstraňování obalů, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapaliny
a oplachových vod
Zbytky aplikační nebo oplachové kapaliny se na edí cca 1:5 vodou a bezezbytku se vyst íkají
na ošet ovaném pozemku; nesmí však zasáhnout zdroje podzemních ani recipienty
povrchových vod.
Použité obaly od p ípravku se nesmějí používat k jinému účelu!
Prázdné obaly se 3x vypláchnou vodou a po znehodnocení se p edají oprávněné osobě
k odstranění.
P ípadné nepoužité zbytky p ípravku se rovněž p edají oprávněné osobě k odstranění.

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka

Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé
Při přípravě aplikační kapaliny ani při provádění postřiku nepoužívejte kontaktní čočky.

Osobní ochranné pracovní prost edky (OOPP) p i p ípravě aplikační kapaliny a p i
aplikaci:
Ochrana dýchacích orgán :
Ochrana rukou:
Ochrana očí a obličeje:
Ochrana těla:

Dodatečná ochrana hlavy:
Dodatečná ochrana nohou:
Společný údaj k OOPP:

není nutná
gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická
nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle p ílohy ů k
ČSN EN ISO 374-1
ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166
celkový ochranný oděv nap . podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle
ČSN EN 13034+ů1, nebo jiný ochranný oděv označený grafickou
značkou „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 136ŘŘ; p i
edění p ípravku gumová nebo plastová zástěra
není nutná
pracovní nebo ochranná obuv nap . gumové nebo plastové holínky
podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na
práci v zemědělském terénu)
Poškozené OOPP (např. protržené rukavice) je třeba urychleně
vyměnit.

Je-li pracovník při vlastní aplikaci dostatečně chráněn v uzavřené kabině řidiče, OOPP
nejsou nutné. Musí však mít přichystané alespoň rezervní rukavice pro případ poruchy
zařízení.
Post ik provádějte jen za bezvět í nebo mírného vánku, ve směru po větru a od dalších osob.
Vstup na ošet ený pozemek je možný minimálně druhý den po aplikaci.
P i práci i po ní, až do odložení osobních ochranných pracovních prost edk a do d kladného
umytí nejezte, nepijte a neku te. Po odložení osobních ochranných pracovních prost edk se
osprchujte. Pokud není používán ochranný oděv pro jedno použití, pak ochranný oděv vyperte
a OOPP očistěte. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
Vzdálenost mezi hranicí ošet ené plochy nesmí být menší než 5 m od hranice oblasti
využívané zranitelnými skupinami obyvatel.
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První pomoc
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Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže (vždy při zasažení očí neředěným přípravkem nebo
při alergické kožní reakci) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
P i nadýchání:
P erušte práci. P ejděte mimo ošet ovanou oblast.
P i zasažení k že:
Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud
možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dob e opláchněte. P i větší
kontaminaci k že se osprchujte.
P i zasažení očí:
Vyplachujte oči alespoň 10 minut velkým množstvím vlahé čisté vody a
současně odstraňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno
vyjmout. Kontaktní čočky nelze znova použít, je t eba je zlikvidovat.
P i požití:
Ústa vypláchněte vodou; p ípadně dejte vypít asi sklenici (1/4 litru) vody.
Nevyvolávejte zvracení.

P i vyhledání léka ského ošet ení informujte léka e o p ípravku, se kterým se pracovalo,
poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo p íbalového letáku a o poskytnuté první
pomoci. Další postup první pomoci lze konzultovat s Toxikologickým informačním st ediskem Telefon nep etržitě: (+420) 224 ř1ř 293 nebo (+420) 224 915 402 (www.tis-cz.cz).

Dodatková informace společnosti Bayer:

Přípravek používejte výhradně v souladu s návodem k použití.
Přípravek nesmí být používán v takových dávkách a kombinacích, které nejsou
uvedeny v textu etikety anebo nejsou součástí písemných doporučení společnosti
Bayer, platných pro aplikaci dodávaných přípravků na ochranu rostlin.
V případě použití jakékoliv kombinace předem odzkoušejte vzájemnou mísitelnost
jednotlivých zamýšlených složek.
Společnost Bayer nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím
či skladováním přípravku.
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