
 

 

Godkjent av Mattilsynet: 3.4.2019 

Gyldig t.o.m.: En utvidelse av godkjenning for bruksområder av mindre betydning følger 
preparatets ordinære godkjenningsperiode: Movento er godkjent til 30.4.2025 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tillegg til preparatets ordinære etikett, gjelder betingelsene gitt nedenfor. 

 
Advarsel: 
Se advarselsfeltet på preparatets ordinære etikett. 
 
Som generell regel bør det være grundig utlufting av veksthuset, og ingen bør gå inn i 
veksthuset før etter to døgn uten bruk av verneutstyr. Grunnet helsefare skal vernehansker 
benyttes dersom en håndterer behandlede planter eller plantedeler i en periode på 24 timer 
etter sprøyting.  
 
Bruksområde:  
Mot skadedyr i stilkselleri, dill, persille, grasløk, kepaløk, gulrot, rotpersille, rotselleri, 
pastinakk, kålrot, nepe og rødbeter, samt jordbær på friland, i tunnel og veksthus 

 

Antall behandlinger:  
Max 2 behandlinger i stilkselleri, dill, persille, grasløk, kepaløk og jordbær. 
Max 3 behandlinger i gulrot, rotpersille, rotselleri, pastinakk, kålrot, nepe, rødbeter. 
 

Behandlingsfrist:  
7 dager i stilkselleri, dill, persille, grasløk, kepaløk 

21 dager i gulrot, rotpersille, rotselleri, pastinakk, kålrot, nepe, rødbeter 
 

Bruksrettledning:  
 

Dosering: 
45 ml/ daa. stilkselleri, dill, persille, grasløk.. Anbefalt væskemengde 30-150 liter vann 

 

Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av 
mindre betydning 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, Art.51  

Movento 100 SC – spirotetramat 

Erklæring 
Brukeren selv står ansvarlig ved eventuelle skader på kulturene og annen 
utilsiktet effekt som følge av en utvidet anvendelse av mindre betydning.. 
Unntatt er sprøyteskader som måtte oppstå som følge av at innholdet i 
preparatet ikke samsvarer med det produsenten har oppgitt på preparatets 
ordinære etikett.  
 
Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. 
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller 
behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale 
dosering/konsentrasjon.  
 
 

 



75 ml/daa i kepaløk, gulrot, rotpersille, rotselleri, pastinakk, kålrot, nepe, rødbeter. Anbefalt 
væskemengde 20-50 liter vann.  
100 ml/ daa i jordbær. Væskemengde: 40-200 liter pr daa i veksthus, 30-50 liter i tunell. 
Sprøyting før begynnende blomsterknopputvikling og etter høsting 
 
Påføring:  
Preparatet påføres ved å bruke åkersprøyte. 
I jordbær på friland og i tunnel benyttes jordbærbom, i veksthus riflesprøyting 

 


