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Teppeki (50 % flonicamid - 12757 N) is een product van ISK Biosciences Europe NV. 
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met 
productinformatie vóór gebruik. Zorg ervoor dat u met het product of zijn 
verpakking geen water verontreinigt.

Luisbestrijding in bloembollen

De meest betrouwbare 
bladluizenbestrijder in bloembollen

Snelle aanvangswerking

Unieke werking (feeding blocker)

Bestrijdt alle soorten bladluizen

Selectief voor natuurlijke vijanden

Start op tijd, voorkom 
verspreiding van virus!
Ondanks de bijna ongebruikelijk geworden 

koudeperiode in de winter zijn er toch alweer 

vroeg luizen gesignaleerd. Met name de 

vliegende bladluizen zijn snelle virusverspreiders. 

Begin daarom tijdig met toepassing van “doders”.

Het voorkomen van virus is afgelopen seizoen 

wederom een uitdaging gebleken. Start met de 

eerste toepassing van Teppeki bij voldoende 

bladoppervlakte, zo is de systemische 

duurwerking maximaal.

Unieke werkingsmechanisme
Het werkingsmechanisme van Teppeki is uniek en 

onderscheidend! Teppeki stopt voedselopname 

door bladluizen en verhindert daarmee de 

overdracht van virusdeeltjes.

Duurzaam bestrijden
Systemen met selectief werkende middelen 

worden, waar mogelijk, meer en meer ingezet. 

Teppeki spaart natuurlijke vijanden van bladluizen 

en is daarom in deze systemen de beste keuze!

Advies

Teppeki 140 gram per ha.
Schema 21 dagen interval

pyrethroïde

luisdoder luisdoder luisdoder

Positionering TULP

Teppeki 140 gram per ha.
Schema 21 dagen interval

pyrethroïde + minerale olie

luisdoder luisdoder luisdoder

Positionering Lelie

Starten met Teppeki bij voldoende blad =
extra viruspreventie + sterkste doding gevleugelde bladluizen + bladluisvrij selecteren

Toelating : in alle bloembol- en bloemknolgewassen

Advies in tulp en lelie : 140 gram Teppeki per hectare
• In combinatie met pyrethroïden of pyrethroïden met minerale olie

• Prima in tankmix toepasbaar

• 3 toepassingen Teppeki per seizoen, interval van 21 dagen

• In afwisseling met andere bladluisdoders

• In bloeiende gewassen alleen toepassen tussen zonsondergang en zonsopkomst

Een gewas bloeit als de 
meeldraden en stamper 

zichtbaar zijn (zie: lijst 
bijaantrekkelijke gewassen 2.0).


