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Meeldauw appel

Schurft

Perenbladvlo

Bewaarziekten

Onkruidbestrijding

Vruchtdunning

Een maatje meer, 
een rimpeltje minder

Vruchtzetting peer 
Tegen verruwing appel

Perenbladvlo en fruitmot

Helpt bij nachtvorst

Luis

Na de winter
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Voor meer en beter fruit

Atilla
Droogt de perenbladvlo uit en vermindert de ei-afleg
- Geformuleerd kaliumbicarbonaat 85%
- Advies : 5 kg/ha, 3-4 toepassingen in blok per generatie (7 dagen interval)

Difcor 250 EC
Sterk tegen schurft
- 250 g/L difenoconazool 
- Dosering 0,2 L/ha, max 4 toepassingen
- Mag in grondwaterbeschermingsgebieden toegepast worden

Frozil
Helpt  fruitbomen te beschermen tegen nachtvorst
- Preventief in te zetten (48u werking)
- Adviesdosering: 50 L/ha Frozil + 450 L water

Gibb Plus SL
In peer voor vruchtzetting, in appel tegen vruchtverruwing
- 10 g/L GA 4/7 
Adviesdosering:
- peer: 0.6 L/ha, toepassingsmoment in functie van de weersomstandigheden
- appel: 0,3-0,5 L/ha, 1-4 toepassingen; in functie van variëteit en
weersomstandigheden

Globaryll 100 SL
Veilige vruchtdunning in appel en peer
- 100 g/L 6-benzyladenine (6-BA) in een handige formulering
- Spuittijdstip en voorwaarden:

 vruchtmaat 10-12 mm
 + 18°C tijdens de bespuiting, mooi weer nadien en een hoge RV

- Dosering  Appel: 1-1,5 L/ha - Peer: 2 L/ha

Harpun
Open de jacht op perenbladvlo
- 100 g/L pyriproxyfen (nieuw werkingsmechanisme in fruit)
- Sterk op witte eieren
- Dosering: 1 L/ha tegen perenbladvlo en fruitmot
- Veilig voor bestuivers en nuttigen

Kerb Flo
Najaarsherbicide in pit- en steenfruit, bessen, braam, framboos en druiven
- Bestrijdt grassen en heeft een sterke nawerking op grassen en een aantal 

dicotylen
- Ideaal om de zwartstrook schoon te zetten in het najaar 
- Dosering: 2,5 L/ha zwartstrook in combinatie met een contactmiddel

Periflo
Boombescherming
- Unieke vloeibare formulering van kaolin 840 g/L
- In te zetten na de winter vanaf half februari 
- Dosering: 1e toepassing 30 L/ha, nadien 20 L/ha 

Platina 33
Voor een maatje meer en een rimpeltje minder
- 33 g/l L-tryptofaan (aminozuur)
- Peer: Verbetert de vruchtmaat : 1x 2.25L/ha – 3 weken na bloei
- Kers: Helpt barsten te voorkomen, voor een betere kwaliteit en maat

 Dosering: 1,5-2,25 L/ha
 Spuit VOOR de regen!
 Start de behandelingen tijdig en herhaal (max 3 behandelingen)

Pomax
IJzersterk tegen bewaarziekten
- De nieuwe basis in elk afspuitschema in appel en peer
- Sterke combinatie van fludioxonil en pyrimethanil 
- Vloeibaar middel met een breed spectrum
- Dosering: 2 x 1,6 l/ha 

Teppeki 
Selectieve luisbestrijding
- Spaart de nuttige vijanden
- Lange nawerking
- Dosering: 140 g/ha, max. 3 toepassingen

Topenco 100 EC
Tegen echte meeldauw in appel 
- 100 g/L penconazool
- Dosering: 0,3 L/ha, max 3 toepassingen


