
Nič ne uide 
njegovemu pogledu!

NAROČILNICA
za fitofarmacevtsko sredstvo (v nadaljevanju FFS)

MOVENTO® SC 100
(spirotetramat 100 g/L)
(dovoljenje za nujne primere št. U3433-23/2016/12 z dne 20.03.2017.)

OPOZORILO!

FFS Movento® SC 100 smejo v Republiki Sloveniji uporabljati poklicni pridelovalci, ki imajo nasade 
oziroma posevke napadene z naslednjimi škodljivimi organizmi: hmeljeve uši (Phorodon humuli) 
in pršice (Acarina). Pripravek lahko uporabijo le poklicni pridelovalci, ki imajo veljavno potrdilo o 
pridobitvi znanj iz fitomedicine in so registrirani pri MKGP (obvezna številka MID-a).

Podatki o naročniku1

Kraj in datum: Podpis in žig:

Površina3 (ha)

Količina FFS (L)

Kultura hmelj

Podjetje2

Naslov2

Ime2 Priimek2

Poštna številka2 Pošta2

MID2 Številka izkaznice2a

Davčna številka2 Telefon2

GSM2 E-pošta

1 podjetje Bayer d.o.o.  se zavezuje, da navedenih podatkov ne bo uporabljalo za druge namene
2 obvezno izpolniti
2a številka izkaznice o usposabljanju iz fitomedicine

3 samo površina napadena z navedenimi škodljivimi organizmi; 

Skupna količina naročenega FFS (L)

Količine so omejene, zato pripravek naročite pravočasno.



Navodila in pogoji za naročilo pripravka
MOVENTO® SC 100

1. Kot kupec pripravka Movento® ste zavezani voditi posebno evidenco o njegovi uporabi  
 (lokacijo in površino nasada/posevka, datum uporabe FFS, dejansko uporabljeno količino  
 FFS, dejansko količino uporabljene vode, vrsto tretirane rastline, morebitna opažanja v zvezi  
 z uporabo FFS ter opažanja v zvezi s pojavom škodljivih žuželk in pršic v tretiranih nasadih  
 oziroma posevkih) in nam jo posredovati pisno najkasneje do 18.09.2017.

2. Izjemno dovoljenje je izdano za 120 dni in velja od 18.04.2017 do 18.08.2017.

3. Pravilno izpolnjene in podpisane naročilnice pošljite enemu od spodaj navedenih   
 distributerjev*:

Mercator d.d.
Agrooprema MS

Arhitekta Novaka 2
9001 Murska Sobota

Kontakt: 

   ga. Renata Dišič 
         (02/513 16 59)

Zadružna oskrba d.o.o.

Rogozniška cesta 27
2250 Ptuj

Kontakt: 

   ga. Brigita Potočnik
         (02/798 04 84)

Hmezad exim d.d.

Vrečerjeva 14
3313 Žalec 

Kontakt: 

   ga. Andreja Šmarčan 
   ali g. Marko Zmrzlak 
           (03/713 49 15)

NOVA AKTIVNA 
UČINKOVINA

* Za vse dodatne informacije se obrnite na svojega distributerja.


