
Voor meer en beter fruit
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Schurft

Perenbladvlo

Bewaarziekten

Vruchtdunning

Tegen schurft

Vruchtzetting peer 
Tegen verruwing appel

Perenbladvlo en fruitmot

Helpt bij nachtvorst

Paraffine-olie

Basis tegen 
schurft

Luis

Tegen hittestress
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Alcoban 700 WG 
De basis tegen schurft
- 70% dithianon
- Preventieve bescherming
- Goed regenvast

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

Dimmer - Bescherming tegen zonnebrand en hittestress
- Spirulina platensis min. 99%

- Dosering 1,5 kg/ha in minimaal 500 L water/ha

- Geen zichtbaar residu

Difol 
Uitstekende bescherming tegen schurft
- Bevat folpet, een nieuwe actieve stof voor pitfruit
- Preventief en curatief
- Supersterk rond de bloei

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

Ovitex 
Beheersing van plaaginsecten
- 817 g/l paraffine-olie
- In appel, peer en bessen
- Ook in biologische teelten

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
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