G E WA S B E S C H E R M I N G S M I D D E L E N C H E M I S C H
(Professioneel gebruik)

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN ENZ.
(chemisch)
(Prijs op aanvraag)

Leverbaar in
verpakkingen van

1 ltr.
Fungicide tegen o.a. pyhtium en phytophtora in diverse groentegewassen
onder glas, bolbloemen, bloemisterijgewassen en boomkwekerijgewassen.
Werking berust op direct contact met de schimmel. Het middel wordt niet
opgenomen door de plant. AAterra heeft zowel een goede preventieve als
curatieve werking.Toepassing als potgrond behandeling moet men zich
realiseren dat afbraak van het middel in de grond begint op het moment van
toedienen aan de grond. Daarom potgrond niet op voorhand behandelen.
AAterra heeft een werkingsduur in grond van 4 – 5 weken.

5 ltr.
Curatieve en preventieve werking tegen meeldauw. Unieke chemische
groep, gunstig voor resistentiemanagement. Goed toepasbaar in schema's
met Collis, Vivando en Meltatox. Zowel toelating in groenten als siergewassen onder glas.
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AA TERRA ME

ABIR

1 kg.
Actara is een systemisch insecticide voor een langdurige effectieve bestrijding van een breed spectrum aan zuigende plagen. Actara bestrijdt primair
bladluizen, werkt snel en heeft zowel een contact- als maagwerking. Actara
dient door middel van een gewasbehandeling te worden toegepast.

ACTARA

5 ltr.
Insectenbestrijdingsmiddel in de gesloten opslag van bloembollen en
granen.

ACTELLIC 50

100, 400 en 1200 gr.
Admire werkt uitstekend tegen zuigende insecten als wittevlieg, cicaden,
wantsen, wortelluizen, bladluizen, dopluizen, wolluizen en schildluizen,
zaagwespen, diverse kevers, miljoenpoten en springstaarten.

ADMIRE WG

1 ltr.
Selectief insecticide tegen Witte Vlieg en andere schadelijke insecten (o.a.
Trips en schildluis), maar laat biologische bestrijders ongemoeid.

5 ltr.
Afalon Flow is een systemisch bodemherbicide dat via de wortels van de
onkruiden wordt opgenomen. Het middel bestrijdt een groot aantal tweezaadlobbige onkruiden waaronder kamille, klein kruiskruid, muur, zwarte
nachtschade, herderstasje en kleine brandnetel. Ook voor triazinen resistent
geworden onkruidsoorten, zoals klein kruiskruid, straatgras en basterdwederik worden goed bestreden. De werking tegen grasachtigen is in het algemeen minder goed dan tegen tweezaadlobbigen onkruiden. Na de opkomst
zijn onkruiden minder gevoelig. Weinig of niet gevoelig zijn: paarse dovenetel, hoenderbeet, kleefkruid, zwaluwtong en duivekervel.

AFALON FLOW

1 kg.
Groeiregulator voor diverse snijbloemen en potplanten.

ALAR 64 SP

2 kg.
Groeiregulator voor dezelfde toepassingen als Alar 64 maar met meer
actieve stof.

ALAR 85 SG

10 ltr.
Schimmelbestrijdingsmiddel. Toegelaten in de uien, bloembolgewassen en
bloemknolgewassen.

ALLURE

500 gr.
Altacor® , op basis van Rynaxypyr®, is een insecticide voor de bestrijding
van rupsen in groenten. Daarnaast kan Altacor® gebruikt worden in de
bedekte teelt van radijs ter bestrijding van koolvlieg. Altacor® heeft een
nevenwerking op mineervlieg.

ALTACOR
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ADMIRAL
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5 ltr.
Vloeibaar onkruidbestrijdingsmiddel ter vernietiging van onkruiden in wintergranen, grasland enz. Een toepassing van dit middel komt vooral in aanmerking bij sterk optreden van akkerdistel, paardestaart, akkermelkdistel en
akkerwinde.
Dosering: 2 ltr. per ha onder normale omstandigheden.

2,4D-AMINE

10 ltr.
Uniek in kwaliteit en rendement in de bestrijding van Rhizoctonia in bloembollen, Rhizoctonia en Alternaria in aardappelen en schimmelbestrijdingsmiddel voor de vollegrondsgroenten en granen.Verhoogt de kwaliteit en
opbrengst van uw uien.

AMISTAR

5 ltr.
Een vloeibaar middel voor brede schimmelbestrijding in de vollegrondsgroenteteelt

AMISTAR TOP

5 ltr.
Tegen eenjarige en overblijvende 2-zaadlobbige onkruiden in fruitteelt, onder
windschermen en wegbeplantingen, tijdelijk en permanent onbeteelde terreinen.

AMITROL

5 ltr.
ANTI-SCHUIM is een middel ter voorkoming van schuimvorming bij de
bereiding van spuit- en dompelbadvloeistoffen.

ANTI-SCHUIM

500 ml.
Mijtenbestrijdingsmiddel in de niet-grondgebonden teelt van aardbeien,
tomaten, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.
Het middel is werkzaam tegen eieren van spint en heeft werking op net uitgekomen larven. Oudere larven en volwassen mijten worden niet bestreden.

APOLLO

10 ltr.
Asulam 2 is een systemisch onkruidbestrijdingsmiddel dat zowel door het
blad als door de wortels kan worden opgenomen.

ASULAM 2

1 kg.
Atplus UCL 1007 is een hulpstof die de werkzaamheid van de groeiregulator
daminozide en de werkzaamheid van meerdere herbiciden (o.a. glyfosaat en
sulfonylureum herbiciden) sterk kan verbeteren.

ATPLUS UCL 1007

1 ltr.
Herbicide in de teelt van diverse akkerbouwgewassen, graszoden, bloemzaadteelt, sportvelden, weiland en jonge gazons.

BASAGRAN

5 ltr.
Basta 200 is een contactherbicide met een breed werkingsspectrum, het
verstoort de stikstofwisseling in groene plantendelen. Basta 200 bestrijd
éénjairge grassen en breedbladige onkruide. Meerjarige onkruiden en wortelonkruiden worden sterk in hun ontwikkeling geremd.

BASTA 200

5 ltr.
Herbicide in de teelt van suikerbieten en voederbieten.

BETANAL EXPERT

10 kg.
Insecticide op basis van een schimmel in de teelt van boomkwekerij, bloemisterij, aardbeien en klein fruit.

BIO 1020
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1 ltr. en 10 ltr.
Biomos is een uiterst doeltreffend middel om op een vriendelijke manier
algen en mossen van iedere ondergrond moeiteloos aan te pakken.
Dit “twee componenten” product wordt in de professionele reiniging toegepast op allerlei soorten daken, muren en bestratingen.
- Biomos is in zijn verdunde vorm niet agressief voor de ondergrond.
- Biomos impregneert en laat een onzichtbare beschermlaag achter.
- Biomos werkt tot één jaar lang.
- Door gemakkelijke toepassing en preventieve werking werkt Biomos zeer
arbeidsbesparend.

BIOMOS

1 ltr.
De oplossing tegen bloedluis. Biosil is een kant en klare vloeistof ter bestrijding van bloedluis bij pluimvee en kan worden toegepast terwijl de dieren in
het hok verblijven.

BIOSIL VLOEIBAAR

(Zie Spring, Fylocal)
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BLADGLANS

1 ltr.
Bond zorgt voor betere regenvastheid van gewasbeschermingsmiddelen.

BOND

1 ltr.
Bonzi is een zeer sterke groeiregulator in de teelt van vele potplantensoorten.Bonzi beheerst de groei en draagt hierdoor bij aan een betere kwaliteit.
Bonzi is toe te passen door middel van gewasbespuitingen en bij sommige
gewassen als aangietbehandeling op de potgrond.

BONZI

1 ltr.
Borneo is effectief tegen eieren, larven en nimfen van spintmijten en maakt
volwassen vrouwtjes steriel. Het werkingsmechanisme is uniek, omdat het
verschilt van andere acariciden.
Toegelaten in snijbloemen, tomaat en aubergine onder glas.

BORNEO

1 ltr. en 5 ltr.
Breedwerkend bodemherbicide in de teelt van aardappelen, appels en
peren, diverse koolsoorten, prei en boomkwekerijgewassen.

1 ltr. en 5 ltr.
Insectenbestrijdingsmiddel voor niet-grondgebonden teelten onder glas
tegen bladluizen en witte vlieg in diverse groentegewassen, bloembol-,
bloemknol- en bolbloemgewassen, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.

CALYPSO 480 SC

1 ltr.
Acaricide in bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten
en aardbeien. Cantack heeft een uitstekende werking op verschillende
mijten, zoals:
Bonenspintmijt (Tetranychys urticae)
Fruitspintmijt (Panonychus ulmi)
Citrusspintmijt (Panonychus citri)
Het werkt tegen alle stadia spintstadia, dus zowel eieren, larven, nymphen als
volwassen mijten worden bestreden. De kracht van het middel is de knock
down werking. Cantack werkt via direct contact van de mijt met het middel.
Cantack heeft geen systemisch of translaminaire werking in de plant. Een
goede spuittechniek is essentieel voor een goed bestijdingsresultaat. Ook bij
hogere temperaturen heeft Cantack nog een uitstekende werking.

CANTACK

10 ltr.
Bloembollen en plantgoedontsmettingsmiddel. O.a. goed werkzaam tegen
fusarium en diverse schimmels.

CAPTAN VLB
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BUTISAN S
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1 ltr.
Tegen alle stadia van spint en mijten en tegen larven en volwassen stadia
van witte vlieg.

CAREX

CECECE

Groeiregulator bij Hibiscus, Poinsettia.

10 ltr.

5 ltr.
Challenge is een bodemherbicide dat kort na het zaaien of planten van de
gewassen moet worden toegepast, zodra de grond voldoende bezakt is.
Het middel bestrijdt zowel éénjarige grassen zoals duist, windhalm en
straatgras en tweezaadlobbige onkruiden zoals muur, herderstasje, witte
krodde, akkervergeetmijnietje, duivenkervel en kleefkruid.

CHALLENGE

1 ltr. en 5 ltr.
Onkruidbestrijdingsmiddel voor de bloembollen en uienteelt. 4-6 ltr. per ha.

CHLOOR - I.P.C.

1 ltr. en 5 ltr.
Een schimmelbestrijdingsmiddel op basis van de werkzame stoffen boscalid
en kresoxim-methyl.
Het middel wordt toegelaten in de niet-grondgebonden teelt onder glas van
vruchtgroenten (komkommer, meloen, courgette, kalebas, pompoen,
squash en augurk) en snijbloemen.

COLLIS

1 ltr.
Insecticide in niet-grondgebonden teelt van bloemisterijgewassen en vaste
planten onder glas CONSERVE heeft een maag- en contactwerking.

CONSERVE

CORBEL

Fungicide tegen o.a. roest en meeldauw

1 ltr.

10 ltr.
Wilt u bladval van heesters versnellen, dan kan dit met middel CUL 900. Dit
is een vorm van koper die de bladval versnelt. Er moeten wel eerst tekenen
van bladval zijn, voordat je met dit middel aan de gang kan gaan. Let wel
goed op dat planten die een bes dragen, schade kunnen krijgen op de bes.
Dus niet gebruiken in heesters die besdragend zijn. De dosering van Cul 900
is 1 tot 2 liter water met een aanvulling van 100 ml. Prolong (hechter).

CUL 900

DACONIL

Fungicide in diverse teelten.

10ltr.

1 kg., 21/2 kg.
Groeiregulator in de bedekte teelt van bloemisterij gewassen.

DAZIDE 85%

DECIS EC

Breedwerkende insecticide in diverse teelten.
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1 en 5 ltr.

1 kg.
Fungicide tegen o.a. sterroetdauw in rozen en bladvalziekte in bessen en
kersen.

DELAN DF

1 ltr. en 5 ltr.
Middel ter bestrijding van groene aanslag, ontsmettings- en desinfectiemiddel.

DIMANIN

DIQUAT

1 ltr. en 5 ltr.
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Loofdoder en onkruidbestrijdingsmiddel

2 kg.
Voor de broeierij van tulpen op water.
Om bruinverkleuring van de tulpenwortels, veroorzaakt door fenolen uit de
bolhuid, tegen te gaan.

DISSAPYR

5 ltr.
Onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van bieten, maïs, aardbeien en tulp en
in de groenteteelt.

DUAL GOLD

5 ltr.
Hulpstof voor fogapparatuur.
Eko-mist is een hulpstof op basis van diethyleenglycol die de nadelen van
water als draagstof opheft.

EKO-MIST

5 kg.
Elasto G5 is een op polyglycerol gebaseerde hulpstof. Het product verbetert
de bevochtiging van het blad en de opname van een aantal werkzame stoffen in planten. Hierdoor kan Elasto G5 de werkzaamheid van herbiciden
(o.a. glyfosaat, nicosulfuron en rimsulfuron) en groeiregulatoren (o.a. dami
nozide en chloormequat) verbeteren.

ENTWAS, brokken

10 kg.

1 ltr.
Spintmijt- en insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de teelt van appel en peer, aardbeien, boomkwekerijgewassen,
vaste planten, in openbaar groen, in bloemisterijgewassen, met uitzondering
van roos.

ENVIDOR 240 SC

1 ltr.
Ter bevordering van vruchtrijping in de tomatenteelt, paprika en kleurbevordering van appels.

ETHREL A

3 ltr.
Tegen meeldauw in appels, kruisbessen, zwarte -bessen en tegen roest in
prei.

EXACT PLUS

1 kg.
Fame is een insecticide dat gebruikt dient te worden voor de bestrijding van
schadelijke rupsen van diverse motten en vlinders (Lepidoptera). Alle larven
stadia worden bestreden.
Volwassen insecten worden niet bestreden.

FAME

500 ml.
FENDONA is bestemd voor de behandeling van opslagplaatsen zoals lege
silo’s en bedrijfsruimten zoals fabrieken, keukens, kantoren, ruimten aan
boord van schepen, alsmede van woon- en andereverblijfsruimten. Het
middel is werkzaam tegen kakkerlakken, bedwantsen, huiskrekels,
vlooien,voorraadaantastende keversoorten en mottenlarven. Ook andere
kruipende insecten en vliegen worden met het middel bestreden

FENDONA
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ELASTO G5
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FENMEDIFAM

Tegen onkruid in diverse teelten.

1 ltr.

6 kg.
Fungicide in de teelt van bolbloemen, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten. Fenomenal bestaat uit 2 actieve stoffen met 2
geheel verschillende werkingsmechanismen. Beide stoffen hebben op zowel
Pythium en Phytophthora een sterke werking en zijn toepasbaar in een
breed scala aan tuinbouwgassen.

FENOMENAL

10 ltr.
Contactherbicide in diverse teelten en op permanent onbeteelde terreinen.

FINALE SL14

1 kg.
Fungicide (tegen echte meeldauw en roest) met preventieve werking in de
teelt van appels, peren en kersen, vruchtgroenten, spruitkool en sluitkool,
bos-, was- en winterpeen, prei bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en rozen, bloembollen en bolbloemen.

FLINT 50 WG

1 ltr.
Mijtenbestrijdingsmiddel voor toepassing door een gewasbehandeling in de
bedekte teelten van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en
vaste planten, alsmede de containerteelt.
FLORAMITE 240 SC is een mijtenbestrijdingsmiddel met de werkzame stof
bifenazate. FLORAMITE 240 SC heeft een contactwerking en toont, mits
toegepast zoals is voorgeschreven, na 4 dagen een ‘knockdown’ werking,
gevolgd door een lange residuele werking.

FLORAMITE 240SC

1 ltr.
Focus Plus is een selectief systemisch werkend bladherbicide voor de
bestrijding van éénjarige gewassen (inclusief graanopslag) en overblijvende
gewassen.

FOCUS PLUS

1 ltr.
Fungicide in de teelt van vollegrondsgroentegewassen, boomkwekerij en
vaste planten, fruit en bloembollen.
Folicur SC is een preventief en curatief werkend middel ter bestrijding van
diverse soorten schimmelziekten (met uitzondering van Oömyceten. Folicur
SC is sterk bladsystemisch; de plant verdeelt het middel dus zelf in het blad.
Toch blijft een goede gelijkmatige verdeling van de spuitvloeistof van belang,
omdat wel alle delen van de plant geraakt moeten worden. Het middel wordt
dus niet van het ene naar het andere blad getransporteerd. Door de systemische werking komen de voordelen van het middel vooral tot uiting in een
groeizaam gewas. Folicur SC heeft een snelle aanvangswerking (vooral op
Botrytis en roest) en een lange nawerking.

FOLICUR® SC

3 kg.
Fungicide tegen o.a. roest en botrytis in de teelt van spruitkool, prei, bloembollen en -knolgewassen en bolbloemen, boomkwekerijgewassen en vaste
planten in de volle grond en onder glas.

FOLICUR 25 WG

FORMALINE

Voor grondontsmetting en ander materiaal.

5 kg., 22 kg.

1 ltr. en 5 ltr.
Toegestaan als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de teelt van: aardbeien, sierteeltgewassen, openbaar groen en
bedekte veredelings- en basiszaadteelten van groente- en akkerbouwgewassen.

FRUPICA SC

FUBOL GOLD

Systemisch werkend schimmelbestrijdingsmiddel.
Werkzame stoffen: mefenoxam en mancozeb.
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10 kg.

5 ltr.
Meeldauwmiddel met nevelwerking tegen o.a. botrytis en sterroetdauw.

FUNGAFLOR 100 EC

1 generator voor 60 m2
Ter bestrijding van meeldauw in sierteelt, komkommers augurken en
meloen. In sierteelt 2 à 3 generatoren per 200 m2. Schimmelbestrijding in
lege koelcellen ter bestrijding van diverse schimmels.

FUNGAFLOR ROOK

1 ltr.
Bestrijdt kweek en eenjarige grassen in boomkwekerijgewassen, vaste planten en plantsoenbeplantingen.

FUSILADE MAX

1 ltr. en 5 ltr.

5 ltr.
Selectief en systemische werkende contactherbicide met enige bodemwerking. Onkruidgrassen als hanepoot, duist, windhalm, wilde haver en straatgras worden bestreden.

GALLANT 2000
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FYLOCAL BLADGLANS

1 kg. en 5 kg.
Insecten bestrijdingsmiddel tegen luis en witte vlieg.
Gazelle is een systemisch werkend middel.
Veilig voor Bijen en hommels.
Veilig voor de belangrijkste natuurlijke vijanden.

GLASSCHOONMAAKMIDDELEN:
Citroenzuur
1 kg. en 25 kg.
Dimanin
500 cc, 1 ltr. en 5 ltr.
Ter verwijdering van groene aanslag op ramen in lege kassen.
Eco-Forte
20 ltr.
Maakt glas en folie goed schoon.
Eco-forte is een kasreiniger zonder dampwerking. Verwijdert roest,
roet, stof etc. Eco-forte is niet geschikt voor het verwijderen van
schermmiddelen.
Flusol-Fort
10 ltr.
Gevelreiniger
10 ltr.
Het ideale middel voor zeer vuil glas. Verwijdert roet, roest, vuil en
kalk. Men gebruike 1 ltr. op 15 ltr. water, te verwerken met rugspuit,
spons of borstel.
Na 10 min. afspoelen.
GS-4
10 ltr. en 25 ltr.
GS-4 is een glasreiniger voor de kastuinbouw. Het bevat geen waterstoffluoridegas en heeft vrijwel geen dampwerking. Hierdoor is GS-4
een veel veiliger product voor mens en mileu.
La Blanche Cleaner
20 ltr.
Voor het verwijderen van la blanche
Mierenzuur, verwijdert o.a. kalk enz.,
25 ltr.
Oxaalzuur
1 kg. en 25 kg.
4,5 kg. op 100 ltr. water, 30 minuten laten staan.
Redu Clean
25 ltr.
Redu Clean is het verwijderingsproduct van ReduSol Xta. Net als
Redusol Xtra dient Redu Clean verdund opgespoten te worden. Na
enkele minuten kan de complete schermlaag met water van het
kasdek gespoeld worden. Een andere mogelijkheid is het laten
afregenen van de schermlaag.
Topcleaner
20 ltr.
Glasreiniger voor binnen en buiten op basis van ammoniumbifluoride.
Verwijdert roest, roet, algen, mos, etc. Topcleaner is ook geschikt
voor het reinigen van folie. Het product is niet geschikt voor het verwijderen van schermmiddelen.
250 ml. en 1 ltr.
Genoxone ZX is een bladherbicide met een systemische werking en is werkzaam
tegen een breed spectrum van breedbladige en houtachtige planten zoals brandnetels, distels, hoefblad en andere breedbladige onkruiden. Ook heermoes, bramen en bosjes kunnen met dit middel prima aan worden gepakt.

GENOXONE ZX

GLYFOSAAT

1 ltr., 5 ltr. en 20 ltr.
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GAZELLE SG
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5 kg.
Herbicide voor de teelt van o.a. bloembollen en bolbloemen.

GOLTIX WG

GROEISTOFFEN / BEWORTELINGSPOEDER
Chryzopon 0,1%, Rose,
350 gr.
350 gr.
Chryzoplus 0,8%, Grijs,
Chryzosan 0,6%, Wit,
350 gr.
Chryzotek 0,4%, Beige,
350 gr.
350 gr.
Chryzotop 0,25%, Groen,
100 en 500
Rhizopon AA poeder 0,5%
Rhizopon AA poeder 1%
100 en 500
Rhizopon AA poeder 2%
100 en 500
100 gr.
Rhizopon AA poeder 4%
Rhizopon AA tablet à 50 mg
20 en 200
Rhizopon B poeder 0,1%
100 gr.
500 gr.
Rhizopon B poeder 0,1%
100 gr.
Rhizopon B poeder 0,2%
Rhizopon B poeder 0,2%
500 gr.
Rhizopon B tablet à 25 mg
20 tabl.
25 gr.
Stekpoeder Bayer
Rhizopon stektabel

gr.
gr.
gr.
tabl.

5 ltr.
Hasten bestaat uit veresterde koolzaadolie en emulgatoren. Het verbetert de
bevochtiging van lastig te bevochtigen blad, verhoogt de opname van werkzame stoffen in de plant en kan het contact tussen insecticiden en het
plaagorganisme op het bladoppervlak verbeteren. Hierdoor kan Hasten de
werkzaamheid van meerdere herbiciden, insecticiden, fungiciden en groeiregulatoren verhogen. Tevens vermindert Hasten de driftgevoeligheid wat
resulteert in een beter spuitbeeld.

HASTEN

25 ltr.
Reinigingsmiddel voor o.a. druppelsystemen. Heeft een anti-alg-werking en
geeft zuurstofinbreng. Is preventief toe te passen.

HORTICLEAN

10 ltr. en 20 ltr.
Voor reiniging van vele oppervlakken en materialen tegen schadelijke microorganismen, o.a. schimmels, bacteriën, virussen en algen.

JET 5

1 ltr.
Fungicide in de teelt van bloembol- en knolgewassen, bloemisterij-, boomkwekerijgewassen en vaste planten.

KENBYO FL

5 kg.
KERB 50W spuitpoeder is een bodemherbicide dat éénjarige grassen
(onder andere duist, straatgras) en éénjarige tweezaadlobbige onkruiden
bestrijdt.

KERB 50W SPUITPOEDER

1 ltr.
KERB FLO is een breedwerkend herbicide tegen grassen en dicotyle onkruiden in de teelten van witloof, cichorei, slasoorten, andijvie, radicchio rosso,
suikerbrood, valeriaan, koolzaad, luzerne, appel-, peren-, kersen-, kriekenen pruimenbomen, boomkwekerij, bloemkool en broccoli.

KERB FLO

KIEMREMMINGSMIDDEL VOOR AARDAPPELEN

500 gr. en 5 kg.
Toepassing: ,,Kiemremmingsmiddel voor consumptieaardappelen’’ voorkomt spruitvorming tijdens de bewaring. Hiermede wordt bereikt, dat de
aardappelen hard en gaaf blijven, waardoor gewichts- en kwaliteitsverliezen
worden voorkomen.
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Gebruik: Tijdens het opslaan dient men de aardappelen laagsgewijze en zo
gelijkmatig mogelijk te bepoederen met 2 kg. ,,Kiemremmingsmiddel voor
consumptieaardappelen’’ per 1000 kg aardappelen (d.i. 100 gram per zak
van 50 kg. aardappelen).
Men moet de te behandelen aardappelen droog en vrij van zieke knollen
opslaan.
1 ltr. en 5 ltr.
Breedwerkend systemisch herbicide, dat door het blad en de wortel worden
opgenomen. Toegelaten o.a. in de teelt van fruit, diverse groentes,
bolbloemen, bloemzaden, bloemen, boomkwekerijgewassen en diverse
sierteelt onder glas.

LINURON

1 ltr.
Selectief bladherbicide met synthetische werking in de teelt van suiker- en
voederbieten.
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LONTREL 100

1 ltr.
Luna PRIVILEGE, het eerste product op basis van de nieuwe actieve stof
fluopyram, biedt een nieuwe en unieke oplossing tegen een breed spectrum
aan schimmels in een groot aantal gewassen. Naast de uitstekende fungicidewerking heeft Luna PRIVILEGE ook een positieve invloed op het geoogste
product. Luna PRIVILEGE helpt u om het geoogst product langer vitaal te
houden, zodat het in de supermarkt en bij de consument thuis langer vers
blijft en er langer goed uit blijft zien.

LUNA PRIVILEGE

10 ltr.
schimmelbestrijdingsmiddel:
* in de teelt van pootaardappelen, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen;
* in de teelt van winter- en zomertarwe;
* in de teelt van appel en peer;
* in de teelt van zaaiui, 1e-jaars plantui, 2e-jaars plantui, zilverui, picklers en
sjalotten;
* in de teelt van asperge;
* in de teelt van bloembollen en bolbloemen;> in de teelt van bloemisterijgewassen.

MANCOZEB FLOWABLE

10 kg.
Breedwerkend fungicide (schimmelbestrijder) in o.a. appels en peren,
kleinfruit, bloembollen, vaste planten en boomkwekerijgewassen, prei en
andijvie.

1 ltr.
Match is een insectenbestrijdingsmiddel met een dodende werking tegen
trips. Het middel dient door middel van een gewasbehandeling te worden
toegepast. Match is een insect Growth Regulator en beïnvloed de chytine
synthese. Het verstoort de vervelling van de onvolwassen stadia. Daarnaast
heeft Match een ovicide werking. Match werkt alleen via opname, er is geen
contactwerking en het is niet systemisch. Het effect is waarneembaar, doordat eieren niet uitkomen en vervelling wordt tegengegaan. Het middel is niet
werkzaam tegen volwassen tripsen.

MATCH

750 ml., 5 ltr. en 10 ltr.
Verdelgt in weilanden, gazons en graanland, stekels, pijpenkruid, heermoes
(varkensgras of paardestaart) en ander onkruid. Men gebruike 4 ltr. op
800-1000 ltr. water per ha.

MCPA

750 ml. en 5 ltr.
Tegen o.a. grote brandnetel en ridderzuring in grasland.

MCPP
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MALVIN 80 WG
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5 ltr.
Meltatox is al jarenlang een zeer effectief middel tegen echte meeldauw in
de teelt van rozen.
Het middel bevat 400 g/l dodemorf en behoort tot de chemische groep van
morfoline verbindingen.

MELTATOX

5 kg.
Tegen engerlingen en emelten.
Inzetbaar op o.a. sportvelden, golfbanen en in de graszodenteelt.

MERIT TURF

1 ltr.
Insecticide tegen o.a. californische trips, katoenluis en spint in komkommers, meloenen en bloemisterij-gewassen.

MESUROL 500 SC

5 ltr.
Onkruidbestrijdingsmiddel in de teel van: suikerbieten, voederbieten en
kroten. bloemknollen en bolbloemen.

METAMITRON

5 ltr.
Insecticide/acaricide in de teelt van snijbloemen en potplanten onder glas.
MILBEKNOCK is een product op basis van de nieuwe werkzame stof
milbemectine. Deze werkzame stof behoort tot de groep van de avermectines. Het middel is een contactinsecticide en werkt in op het zenuwstelsel.
Milbemectine is van natuurlijke oorsprong en wordt verkregen door middel
van een fermentatieproces. Milbeknock werkt tegen spintmijt en mineervlieg.

MILBEKNOCK

MIRAGE PLUS 570 SC

Schimmelbestrijdingsmiddel.
Werkzame stoffen: folpet en prochloraz.

10 ltr.

20 kg. Ultima container
Mocap is een breedwerkende nematicide met als werkzame stof ethoprofos. Mocap bestrijdt all aaltjes: gele aardappelcystenaaltjes (Globodera rostochiensis); witte aardappelcystenaaltjes (Globodera pallida); wortellesieaaltjes (Pratylenhus Penetrans) die kringerigheid veroorzaken; vrijlevende
wortelaaltjes (Trichodorus spp.); wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne spp.).
Bovendien is Mocap het enige toegelaten product ter bestrijding van
ritnaalden en andere bodeminsecten.

MOCAP 15G

1 kg.
Tegen algen, bladmossen en levermossen. Toegestaan in: Bloemisterijgewassen in potten, vaste planten in containers en boomkwekerijgewassen.

MOGETON

MOLLENTABLETTEN

Alleen voor vergunninghouders.

100 gr.

1 ltr. en 3 ltr.
Movento is een nieuw, volledig systemische insecticide behorend tot de
groep van de ketoenolen.
Het unieke werkingsmechanisme berust op de verstoring van vetopbouw
van insecten.
Movento wordt opgenomen in het de plant en wordt zowel naar boven als
naar beneden getransporteerd door de hele plant. Werkingsspectrum :
effectief tegen o.a. bladluizen, appelbloedluis, perenbaldvlo, koolwittevlieg,
slawortelluis en beukenbladluis.

MOVENTO

10 kg.
Nemathorin 10G is een contactmiddel in granulaatvorm dat een aaltjesdodende (nematicide) en aaltjes verlammende (nematostatische) werking bezit.
Hierdoor worden de aaltjes gedood, dan wel wordt de bewegingsvrijheid
dusdanig beperkt dat de aaltjes de wortels niet kunnen binnendringen.

NEMATHORIN
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5 ltr.
Nimrod vloeibaar bestaat voor 25% uit bupirimaat en is een specifiek werkend middel tegen meeldauw in diverse teelten. Omdat Nimrod als EC is
geformuleerd wordt het snel opgenomen en is het curatief in staat de
bestaande meeldauw te bestrijden. Het middel dient bij voorkeur in een blok
van 3x te worden toegepast. Het werkingsmechanisme komt hiermee het
best tot zijn recht.

NIMROD VLOEIBAAR

250 ml.
Spintbestrijdingsmiddel voor de sierteelt, met een zeer langdurige werking.
Zeer zacht voor het gewas.

NISSORUN VLOEIBAAR

5 ltr.
Unieke rupsenbestrijder in diverse vruchtgroenten en rozen onder glas.

NOCTURN

1 ltr.

NUTRIFOG

20 ltr.

Ter bestrijding van rupsen en andere insecten.

Draagstof voor pulsfog.
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NOMOLT SC

1 ltr.
Ter bestrijding van spint en wittevlieg. Naast de werking tegen wittevlieg en
spint heeft Oberon ook een werking op schild- en dopluizen (vergelijkbaar
met Envidor) en heeft het middel een nevenwerking op trips.

OBERON

OLIE-H

Superieure minerale olie tegen virussen.

20 ltr.

1 ltr.
Ortiva is een schimmelbestrijdingsmiddel met als werkzame stof azoxystrobine. Ortiva heeft een breed werkingsspectrum waardoor belangrijke
schimmelziekten, zoals diverse meeldauwsoorten, effectief worden bestreden.
1 kg.
Nieuw Phytophthora-fungicide in de sierteelt onder glas en trekteelt van witlof op water.

PARAAT WP

PERFACS

Vloeistof tegen houtworm en boktor.

1 ltr. en 5 ltr.

5 kg.
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van wespen
in nesten in spouwmuren of onder dakbedekking.

PERMAS-D

PIRIMOR ROOKONTWIKKELAAR
Tegen bladluis onder glas.

PIRIMOR SPUITKORREL

Luisbestrijdingsmiddel in diverse teelten.

1 kg. en 5 kg.

100 gr. en 50 gr.
Pistol® Flex is een herbicide voor het bestrijden van een breed spectrum
van onkruiden in het stadium net voor het ontkiemen of het vroege stadium
na het ontkiemen en houdt de bodem onkruidvrij gedurende meerdere
maanden.

PISTOL FLEX
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ORTIVA
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1 kg.
Systemisch insecticide ter bestrijding van diverse bladluizen in niet gebonden teelt van potplanten, snijbloemen en snijgroen onder glas.

PLENUM 50WG

3 ltr.
Fungicide met een combinatie van twee actieve stoffen met twee geheel verschillende werkingsmechanismen zorgen voor een dubbel effectieve en trefzekere werking tegen Pytium en Phytophthora. Previcur Engery is een systemisch werkend fungicide en bevat de werkzame stoffen propamocarb
en fosetyl.

PREVICUR ENERGY

1 ltr. en 5 ltr.
PRIMSTAR is een breedwerkend na-opkomst-herbicide voor gebruik in de
teelt van graan, de graszaadteelt, grasland/weiland, grasachtige groenbemesters, gazons en sportvelden.

PRIMSTAR

500 ml.
PRIMUS is een herbicide in de teelt van wintergranen, zomergranen, maïs,
graszaad, grasland, gazons en sportvelden.

PRIMUS

3 ltr.
PROLONG XP is een hechter, uitvloeier en indringer ontworpen om de
opname, de bedekking en de indringing van gewasbeschermingsmiddelen
te bevorderen. Vooral onder moeilijke omstandigheden bewijst PROLONG
XP haar meerwaarde.
PROLONG XP werkt bij systemische en niet-systemische fungiciden in
diverse gewassen, ITCAN in bijv. uien. PROLONG XP verbetert bedekking,
opname, vermindert drift en middelen zijn kort na toepassing regenvast.

PROLONG XP

1 ltr. en 5 ltr.
Proplant heeft de zelfde samenstelling als Previcur N

PROPLANT
RADICALE

Zelfde werkzame stof als Finale.

1 ltr.

RATTEN- EN MUIZENBESTRIJDINGSMIDDELEN
Rodilon Wheat Tech
800 gr. en 21/2 kg.
Klerat
21/2 kg. en 10 kg.
Sorkil G
800 gr.
Super Caid Haverkorrels
200 gr., 800 gr. en
21/2 kg.
Tomcat Blox 28 gr.
1,8 kg. en 4 kg.
Tevens hebben wij speciale lokdozen voor zowel muizen- als
rattenbestrijdingsmiddelen.
5 ltr.
Onkruidbestrijdingsmiddel. Reglone steriliseert de grond niet en benadert
nog het meest de mechanische onkruidbestrijding, na contact met de grond
is er geen nawerking meer. Zaadjes die onder het oppervlak liggen of reeds
gekiemd zijn, kunnen ongehinderd doorbreken. Dat direct na een bespuiting
wederom onkruid verschijnt, kan een nadeel genoemd worden, maar is voor
velen ook een geruststelling. Dosering: 400-500 cc per 100 ltr. water.

REGLONE

10 ltr.
Reglone Bold is in zijn samenstelling en werking identiek aan de al bekende
Reglone. Deze twee producten verschillen alleen van elkaar wat betreft het
etiket, Reglone Bold is ook toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel in een
breed aantal gewassen.

REGLONE BOLD

1 ltr.
Schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van bloembollen, bolbloemen,
bloemisterijgewassen onder glas, containerteelt van boomkwekerijgewassen. Ridomil Gold is een systemisch fungicide met een preventieve en
curatieve werking tegen pythium phytophtora.

RIDOMIL GOLD

5 ltr. en 10 ltr.
Fungicide ter bestrijding van Rhizoctonia in diverse teelten.

RIZOLEX VLOEIBAAR
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1 ltr.
Rocket EC is een middel met de aktieve stof triflumizole. De stof heeft een
zeer goede werking tegen diverse schimmels, o.a. echte meeldauw. Het
middel kan zowel curatief als preventief ingezet worden.

ROCKET EC

5 ltr.
Insecticide met als werkzamestof Dimethoaat. o.a. ter bestrijding van wortelluis in potplanten.

ROGOR

1 ltr. en 5 ltr.
Middel tegen o.a. eenjarige grasachtige en breedbladige onkruiden, als
overblijvende grasachtige en dicotyle wortelonkruiden (o.a. kweekgras,
distels en klein hoefblad), dosering 6 ltr/ha.
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ROUNDUP EVOLUTION

ROUNDUP ULTIMATE
*
*
*
*
*
*
*
*

Verbeterde werking.
Maximale flexibiliteit voor de gebruiker.
Bij meerjarige onkruiden een kortere wachttijd van 4 dagen.
Zeer goede werking, zelfs bij ongunstige omstandigheden.
Beperkte gebruiksvoorschriften en -voorwaarden.
Na 1 uur al regenvast.
Zeer goede mengbaarheid.
Minder kans op drift.

ROVRAL AQUAFLOW

Breedwerkend fungicide in diverse teelten.

5 ltr.

1 ltr. en 5 ltr.

5 ltr.
Fungicide met een sterk preventieve en curatieve werking in de teelt van
bloembollen en vollegrondsgroenten

RUDIS

1 ltr.
Runner is toegelaten ter bestrijding van rupsen in glasgroenten, (alleen
Solanaceae), bloemisterij, boomkwekerij, vaste planten en de fruitteeltgewassen appel en peer. Het is een nieuw middel met een uniek werkingsmechanisme voor een zeer effectieve en langdurige rupsenwerking.
1 ltr.
Ter bestrijding van Botrytis cinera in de tulpenbroeierij.
Tevens tegen schurft in appel en peer.

SCALA

1 ltr.
Het nieuwe spintmiddel pakt mijten radicaal aan.
In alle stadia, van eieren en larven tot volwassen exemplaren.
Bovendien is het veilig voor natuurlijke vijanden en zacht voor het gewas.

SCELTA

1 ltr.
Breedwerkende fungicide voor bieten en diverse vollegrondsgroenten.

SCORE 250 EC

10 ltr.
Schimmelbestrijdingsmiddel door middel van plantgoedontsmetting van
bloembol- en bolbloemgewassen met uitzondering van grofbollige narcis en
bedekte grondgebonden teelt van lelie.

SECURO

2 kg.
Herbicide in de teelt van consumptie-, poot-en zetmeelaardappelen, graszaadteelt, wortelen en asperges. Sencor WG werkt tegen éénjarige grassen
en tweezaadlobbige onkruiden.

SENCOR WG
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RUNNER
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Signaalplaten
Geel
Worden gebruikt voor signalering van o.a. luis en varenrouwmug.
Kleefzijde
aantal verpakking
Afmetingen:
19x32 cm
2 zijden
18 stuks
40x25 cm
2 zijden
10 stuks
(2 buitenste platen, zijn 1-zijdig klevend)
2 zijden
10 stuks
10x25 cm
(2 buitenste platen, zijn 1-zijdig klevend)
Maxirol
2 zijden
1 rol
25 mtr.x24,5 cm
Blauw
Worden gebruikt voor signalering van o.a. trips
2 zijden
10 stuks
10x25 cm
(2 buitenste platen, zijn 1-zijdig klevend)
Maxirol
25 mtr.x24,5 cm
2 zijden
1 rol

SLAKKENBESTRIJDINGSMIDDELEN
IROXX
Ter bestrijding van naaktslakken
METAREX INOV
Uitstekende aantrekkingskracht voor slakken
- Lokmiddel met unieke eigenschappen
- Kwalitatief hoogwaardige korrel
- Zeer goed regenbestendig
- Lage dosering per hectare
- Uitzonderlijk snelle aanvangswerking

20 kg
20 kg.

SLUXX HP
25 kg.
Sluxx is een middel ter bestrijding van naaktslakken
op basis van de werkzamestof ijzer(III)fosfaat.
1 kg.
Schimmelbestrijdingsmiddel. Signum is een prreventief en systemisch werkend middel op basis van de werkzame stoffen boscalid en pyraclostrobin.

SIGNUM

SOLFAC

Tegen kruipend en vliegend ongedierte

1 ltr.

1 ltr.
Tegen meeldauw in roos en gerbera. De uitstekende werking van Solvit
berust op de combinatie van 2 actieve stoffen. Hiermee is Solvit in staat om
meeldauw niet alleen preventief maar ook curatief aan te pakken.

SOLVIT

1 kg.
Fungicide toegelaten in de teelt van champignons en bloemisterijgewassen.

SPORGON 50 WP

1 kg.
Fungicide in de teelt van tarwe, gerst en bloembolgewassen.

SPORTAK EW

STARANE 200

Onkruidbestrijdingsmiddel.

1 ltr. en 5 ltr.

500 gr. en 1 kg.
Heeft een unieke en specifieke werking tegen rupsen van vlinders en
motten.

STEWARD
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1 ltr.
Herbicide in de teelt van diverse akkerbouwgewassen, uien en bieslook.

STOMP 400SC

1 ltr. en 5 ltr.
Breedwerkend insectenbestrijdingsmiddel in de teelt van aardappelen,
granen, diverse groenten, graszaad en graszoden, weiland en sportvelden,
bloembollen, bloemisterijgewassen onder glas.

SUMICIDIN SUPER

1 kg.
Schimmelbestrijdingsmiddel voor de bedekte teelt op substraat van
bloemisterijgewassen en aardbeien.
Switch is een uniek fungicide voor een langdurige effectieve bestrijding van
een breed spectrum aan ziekten.
Switch bestrijdt primair Botrytis en Colletotrichum.
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SWITCH

1 ltr.
Onkruidbestrijdingsmiddel in de teelt van diverse landbouwgewassen, bloembollen met uitzondering van tulpen, zaadteelt van rood- en hardzwenkgras,
aardbeien, boomkwekerijgewassen en onder houtige beplantingen.
TARGA PRESTIGE is een bladherbicide dat snel wordt opgenomen en daarna door de hele plant wordt verspreid. Het middel verplaatst zich ook naar
de wortelstokken, waardoor hergroei van kweekgras in belangrijke mate
wordt tegengegaan. Het middel hoopt zich op in het groeipunt van de
planten waar, na ongeveer één week, de eerste afstervingssymptomen
zichtbaar worden. De onkruiden kwijnen langzaam weg. Een volledige
afsterving wordt pas na 3 à 4 weken bereikt.

TARGA PRESTIGE

1 kg.
Schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van diverse soorten groente, fruit en
bloemisterijgewassen in de volle grond en onder glas. TELDOR heeft een
preventieve werking tegen grauwe schimmel

TELDOR

500 gr. en 2 kg.
Insecticide. Teppeki heeft zowel een systemische als een translaminaire
werking.
Het middel dient toegepast te worden in het begin van de bladluispopulatieontwikkeling.
5 kg.
Thiram granuflo is een preventief werkend schimmel bestrijdingsmiddel. Het
is zacht voor het gewas kan goed worden gemengd met andere gewasbeschermingsmiddelen en is toepasbaar in de geÏntegreerde teelt.
Thiram granuflo is een zeer breedwerkende fungicide met een beschermde
werking tegen een groot aantal schimmels.

THIRAM GRANUFLO 80 WG

1 ltr.
Schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van diverse graangewassen, graszaad, prei, boomkwekerijgewassen en vaste planten. Heeft goede werking
tegen o.a. roest en meeldauw.

TILT 250 EC

1 ltr.
Schimmelbestrijdingsmiddel in de substraatteelt van rozen onder glas, ter
bestrijding van echte meeldauw (Sphaerotheca pannosa).

TOPAZ 100 EC

1 ltr., 5 ltr. en 10 ltr.
Breedwerkend tegen o.a. Fusarium (zuur) en kwade grond
Volledig systemisch en langwerkend.
Past perfect binnen resistentiemanagement.
Zacht voor bloembollen en knollen.

TOPSIN M ULTRA
*
*
*
*

500 ml.
TRACER is een maag-en contactinsecticide voor de bestrijding van trips in
de bedekte teelt van tomaat, paprika en spaanse peper.

TRACER

10 kg.
Fungicide in de teelt van aardappelen, appels en peren, tarwe, uien, diverse
bolgewassen, en in de teelt in de vollegrond en onder glas van bloemisterijgewassen en populieren. Werkt o.a. tegen Phytophtora, valse meeldauw,
roest, en bladvlekkenziekte.

TRIDEX DG
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TEPPEKI
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1 ltr.
Trigard werkt tegen alle voorkomende mineervliegen. Voor een goede
bestrijding adviseren wij om de 5-8 dagen een bespuiting uit te voeren. Het
bestrijdt alleen de larvestadia van de mineervlieg.

TRIGARD 100 SL

1 ltr., en 5 ltr.
Vertimec heeft een uitzonderlijk goede werking tegen larven van mineervlieg
en tegen alle stadia van spintmijt met uitzondering van het eistadium.

VERTIMEC GOLD

1 ltr., 5 ltr. en 20 ltr.
V.B.C Ultra is speciaal ontworpen om diverse overwinteringsstadia van tal
van insekten te bestrijden op fruit en sierbomen.

V.B.C. ULTRA

VENTURE

Schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van :
a. winter- en zomertarwe en triticale
b. winter- en zomergerst
c. winterrogge
d. haver

5 ltr.

5 ltr.
Een product op basis van componenten van etherische olie.
Het kan worden toegepast ter voorkoming van vreterij door vogels aan jonge
gewassen.

VOGELVLUCHT

VONDAC DG

Fungicide met een zeer breed werkingsspectrum.
Werkzamestof: Maneb.

10 kg.

5 ltr.
Systemisch contactherbicide met zeer brede werking op éénjarige en door
levende grasachtige en breedbladige onkruiden voor professioneel gebruik

WEEDAZOL

1 ltr.
Webowett wordt aanbevolen als uitvloeier/hechter voor toevoeging aan
gewasbeschermingsmiddelen en heeft de eigenschap de spuitvloeistof
sneller over het bladoppervlak van de onkruiden te verspreiden en ze beter
te doen openen.

WEBOWETT

5 ltr.
X-Change® is een water conditioner en wordt gebruikt waar hardheid en pH
regeling van het waterbelangrijk is.

X-CHANGE

ZWAVEL

Een middel dat effectief ingezet kan worden ter voorkoming van meeldauw.
Zwavel pijpzwavel, dikke
1 kg. en 25 kg.
Zwavel zeer fijne stuif,
1 kg. en 10 kg.
Zwavel, super poeder
1 kg. en 25 kg.

UITVLOEIERS
1 ltr.
Agral Gold is een anionogene uitvloeier. Agral Gold zorgt voor een betere
verdeling van de spuitvloeistof en voor een betere bevochtiging van de
bespoten gewassen in het bijzonder wanneer deze een gladde, wasachtige
bast of bladeren hebben.
Toevoeging van Agral Gold aan de spuitvloeistof vergroot hierdoor de
bedrijfszekerheid bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen ter
bestrijding van ziekten en plagen.

AGRAL GOLD

5 ltr.
Motto is een hulpstof die het gedrag van de spuitvloeistof op de plant verbetert en zorg draagt voor:
- een betere verdeling
- een snellere droging
- een vermindering van zichtbaar residu.

MOTTO
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5 ltr.
Activator voor toevoeging aan de spuitvloeistof van gewasbeschermingsmiddelen.
Zorgt voor een betere verdeling, bevochtiging, hechting, binnendringing,
grotere en snellere regenvastheid.
De toevoeging als hulpstof aan onkruidbestrijdingsmiddelen verbetert de
contactwerking tegen onkruid en vergroot de bedrijfszekerheid.

PROMOTOR

1 ltr.
Super uitvloeier op basis van organische silicone. Silwet Gold verhoogt de
werking van gewasbeschermingsmiddelen door:
verlagen van de opervlaktenspanning
verbetering van de bladbedekking
snelle en gelijkmatige verdeling van het middel
verbeterde indringing van het middel
vermindering van de hoeveelheid spuitvloeistof
verhogen van de regenvastheid
1 ltr.
Super uitvloeier, snelle droging, optimale bedekking.

ZIPPER
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SILWET GOLD

GEWASBESCHERMINGS- / ONGEDIERTEBESTRIJDINGSMIDDELEN
(Particulier gebruik)
1 ltr.
Calypso spray is werkzaam tegen hardnekkige luizen zoals: blad-, dop-,
schild- en wolluis.

CALYPSO SPRAY

400 ml.
Calypso spuitbus is werkzaam tegen hardnekkige luizen zoals: blad-, dop-,
schild- en wolluis.

CALYPSO SPUITBUS

100 ml., 250 ml. en 500 ml.
Clear-up 360N is bestemd voor de bestrijding van (wortel)onkruid op onbeteelde terreinen, onbeteeld land, onder hekwerk en afrasteringen, in beplantingen, alsmede voor het planten, inzaaien of aanleggen van sier-, moestuin
of gazon.

1000 ml.
Clear-up spray is een gebruiksklare spuitoplossing van een bladherbicide,
dat door de groene plantendelen van het onkruid wordt opgenomen.
Het middel bestrijdt eenjarige, één- en tweezaadlobbige onkruiden.
Tweejarige onkruiden en wortelonkruiden worden sterk in hun ontwikkeling
geremd. Een herhaling zal dan nodig zijn.

CLEARUP SPRAY

100 gr.
Tegen aardappelziekte. Cymoxanil-M is speciaal ontwikkeld om aardappelen te beschermen tegen de gevreesde aardappelziekte Phytophthora infestans. Het middel heeft zowel een preventieve als een curatieve werking. Bij
reeds aangetaste planten wordt uitbreiding van de ziekte naar andere planten en knollen voorkomen. Doordat het middel gedeeltelijk wordt opgenomen door de plant worden ook de nieuwe bladeren van binnenuit
beschermd.

CYMOXANIL-M

500 ml.
Dimanin Ultra is bestemd voor de bestrijding van groene aanslag (wieren of
algen) en kan worden gebruikt op (grind)tegels, grafzerken, muren, daken,
hout, kunststof, glas en andere materialen.

DIMANIN ULTRA

250 ml.
Duoflor concentraat is een 100% biologisch afbreekbaar middel en is werkzaam tegen een groot aantal belagers van sier-, groente- en fruitgewassen.
Duoflor kan tot direct voor de oogst worden toegepast.

DUOFLOR CONCENTRAAT
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CLEAR-UP 360N
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EMBALITH

250 ml.

ER II

250 ml.

Ter bestrijding van mossen en algen.

Tegen wolluis en spint in moes- en siertuin.

200 gr. en 1 kg.
Slakkenkorrels veilig voor mensen, huisdieren, vogels en egels.
Laat geen slijmerige sporen achter.

ESCAR-GO

1 ltr. Sprayflacon
Met Flitser kunnen terras, oprit, paden en ook borders flitsend snel onkruidvrij worden gemaakt. Binnen 3 uur is al sprake van een zichtbaar resultaat.

FLITSER SPRAY

20x10 gr.
Frap soft block is een lokaas dat door middel van de bijgevoegde lokdoosjes
dient te worden uitgezet op plaatsen waar muizen knagen of voedsel halen.
Frap soft block is een lokaas met als werkzame stof difethialon.
• Ook effectief in vochtige omgeving
• Professionele formule

FRAP SOFT BLOCK

FRAP LOKSTATION

Frap lokstation is bestemd voor de bestrijding van huismuizen in ruimten.
Het voorverpakte lokstation bevat twee sachets met ieder 10 g soft block.
Het lokstation is voorzien van een sleutel zodat u het lokstation gemakkelijk
kunt hervullen.
• Klaar voor gebruik
• Hervulbaar
• Ook effectief in vochtige omgeving

FRUITVLIEGENVAL “NATURAL CATCH PLUS”

De “natural catch plus” vangt fruitvliegjes (Drosophila) door middel van een
innovatie val. Deze is veilig, pesticiden vrij en gemakkelijk in gebruik.
Het valletje is veilig in het gebruik overal waar fruitvliegjes een probleem zijn:
keuken, toonbank, eetgelegenheden etc.
100 ml.
Gazon-Net Ultra is een combinatie van groeistoffen ter bestrijding van
onkruiden op overjaige gazons en sportvelden.

GAZON-NET ULTRA

100 ml.
InFinito voorkomt aardappelziekte (blad, stengel- en knolphytophthora) in
aardappelen en bestaat uit twee verschillende actieve stoffen. Waar de één
zorgt voor een langdurige preventieve werking op het blad, wordt de ander
opgenomen en herverdeeld in de plant. De combinatie van de twee componenten maakt dat de plant niet alleen aan de buitenkant beschermd wordt,
maar ook van binnenuit.

INFINITO

KAKKERLAKKENVAL (5 VALLEN PER DOOSJE)

Kakkerlakken monitor lijmval met het Hoy Hoy lokaaszakje op basis van
natuurlijke producten. Compleet gifvrij. Vangt ook andere kruipende insecten.
200 gr.
Waterbestendige korrel
100% natuurlijk product
Dosering: 30 g. per 10 m2.
Werkzame stof : natuurlijke, etherishe olien en plantenextracten.

KATTENSCHRIK
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750 gr.
KonijnenSchrik stopt graaf- en vraatschade op basis van geur en biedt een
langdurige bescherming, zonder nadelige gevolgen voor dieren, planten of
het milieu.

KONIJNENSCHRIK

KNOLVOETVRIJ

Bestrijdt knolvoet bij alle koolsoorten.
Rijk aan silicium en sporenelementen.
100% natuurlijk product.
Werkzame stof : gesteentemeel.

200 gr.

250 ml. en 400 ml.
Lizetan Plantenspray is een gebruisklaar product ter bestrijding van de
meeste op kamperplanten voorkomende insecten, zoals luizen, witte vlieg
en trips.
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LIZETAN SPRAY

2,5 mtr.
Tegen mieren en andere kruipende insecten in bomen.
De lijmlaag is weerbestendig en van natuurlijk materiaal.
100% natruurlijk product.

LIJMBAND

LURECTRON GRANULAAT tegen vliegenlarven 1 kg.

Strooimiddel ter bestrijding van vliegenlarven in mest, mestputten en voederresten. 125 g per 10 m2.

400 gr.
Strooi- en smeermiddel ter bestrijding van vliegen in verblijplaatsen van vee
en pluimvee. Bevat vliegenferomoon.
400 g per 180 m2.

LURECTRON FLYBAIT

600 ml.
Ter bestrijding van bloedluis, piepschuimkever en andere insecten in opslagplaatsen en lege stallen.
Voldoende voor 2000-3000 m3.

100 ml.
Luxan Luizenspray Concentraat is geschikt om luizen in allerlei gewassen te
bestrijden. Het middel kan zowel in de moestuin als in de siertuin prima in
worden gezet. Luizenspray Concentraat is gebaseerd op natuureigen
grondstoffen en vormt daarmee geen belasting voor het milieu.
Werkzamestof: vetzuren

LUXAN LUIZENSPRAY CONCENTRAAT

300 gr.
Magnicur wondafdekmiddel bestaat uit 100% natuurlijke harsen en
beschermt snoei- en schaafwonden op sier- en fruitbomen.
De flacon is voorzien ven een handige dopkwast.

MAGNICUR WONDAFDEKMIDDEL

300 gr.
Microsulfo is bestemd voor de biologische bestrijding van schimmels, zoals
schurft, meeldauw, hagelschotziekte en rode vructhziekte op sierplanten en
fruit.

MICROSULFO SPUITZWAVEL

100 gr.
Mierenpoeder bestrijdt snel en effectief mieren in en rondom het huis. Het
poeder verstoort het orientatievermogen van de mieren, waardoor de mieren de weg naar het nest niet meer terugvinden en dood gaan Mierenpoeder
bestaat uit natuurlijke grondstoffen.

MIERENPOEDER
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LURECTRON NEVELAUTOMAAT
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75 gr. en 150 gr.
Het middel heeft een contactwerking waardoor mieren, wanneer zij ermee
in aanraking komen, snel doodgaan. De eerste dode mieren worden binnen
een uur aangetroffen. Ook nemen mieren het middel mee naar de kolonie,
waardoor het gehele mierennest uitsterft. Het hele nest is binnen een paar
dagen uitgeroeid.

MIERENMIDDEL BAYTHION KO

per 2 st.
De mierenlokdoos, op basis van 100% natuurlijke actieve stoffen, kan zowel
binnen als buiten, op bijvoorbeeld balkons en terrassen, gebruikt worden ter
bestrijding van mieren.

MIERENLOKDOOS NATRIA

MIEREN EN KRUIPEND ONGEDIERTESPRAY 400 ml.

Mieren en kruipend ongediertespray is na toepassing on enkele weken
actief. Hierdoor is het middel zeer effectief om mieren en andere hardnekkige insecten, zoals kakkerlakken en zilvervisjes te bestrijden.

MIERENPOEDER ECOSTYLE

Veilig en effectief.
Voor binnen en buitne.
Werkzame stof: natuurlijke geurstoffen.

250 gr

1 kg. + 250 gr. gratis en 5 kg.
Mosmiddel is bestemd voor de bestrijding van mos in gazons.

MOSMIDDEL

MOTTENVAL

De mottenval bestrijdt motten zoals meelmotten en kledingmotten. De val
bevat een kleefstof waardoor mannetjes worden aangetrokken en zo blijven
kleven aan het lijmoppervlak.
• heeft een werkingsduur van 8 weken
• kan worden weggegooid bij restafval
• Geen afgifte van actieve stoffen in de kamer of op voedingsmiddelen
8x25 gr.
Frap Granenmix is bestemd voor de bestrijding van huismuizen in ruimten.
Frap Granenmix is een kant-en-klaar lokaas dat uitsluitend binnenshuis mag
worden toegepast.
• De gemengde granen verhogen de aantrekkingskracht
• Met 2 voerdoosjes
• In gesloten portieverpakkingen

MUIZENKORRELS FRAP

200 gr.
Super Caid muizenkorrels is bestemd voor de bestrijding van huismuizen in
ruimten en is een lokaas dat d.m.v. de bijgevoegde voerdoosjes dient te
worden uitgezet op plaatsen waar muizen knagen of voedsel halen.

MUIZENKORRELS SUPER CAID

4 ml.
Ortiva Garden is een middel tegen ziekten in de sier- en moestuin. Naast de
aanpak van bladvlekkenziekten en meeldauw in de siertuin werkt het middel
ook tegen diverse schimmelziekten in de moestuin. Het middel wordt opgenomen in de plant en door de hele plant verdeeld. Hierdoor is de bescherming optimaal.

ORTIVA GARDEN

40 ml. en 75 ml.
Primstar is een breedwerkend onkruidbestrijdingsmiddel tegen met name
kleefkruid, vogelmuur, echte kamille, herik, paardenbloem, boterbloem en
ridderzuring. Het middel kan worden gebruikt in pas ingezaaid grasland
(weides en gazons) vanaf het 3de bladstadium. Daarnaast is het ook prima
inzetbaar in volgroeide gazons en bestaand weiland. De werking van
Primstar tegen ereprijs-soorten en akkerviooltje is onvoldoende.

PRIMSTAR 40 ml. en 75 ml.

500 ml.
100% natuurlijk product ten bestrijding van schildluis, dopluis, wolluis en
spint.
Te gebruiken op vrijwel alle hardbladige planten. Werkzame stof: minerale
olie.

PROMONAL
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50 ml.
* Inhoud 50 ml voldoende voor 2,5 tot 5 liter spuitvloeistof.
* ECOstyle Promanal-R voor een effectieve bestrijding van hardnekkige
insecten.
* Wolluis , dopluis en schildluis worden direct bestreden met ECOstyle
Promanal- R.
.

PROMONAL R (CONCENTRAAT)

30 ml.
Pyrethrum vloeibaar bestrijdt een groot aantal vretende als zuigende inecten.
Het middel kan worden toegepast op groente, fruit- en siergewassen.
Pyrethrum vloeibaar bevat plantaardige pyrethrinen.
De veiligheidstermijn voor eetbare gewassen is slechts 2 dagen.

PYRETHRUM VLOEIBAAR

100 ml.
Spruzit-R is een effectieve bestrijder van verschillende insecten zoals luis,
trips en witte vlieg.
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SPRUZIT R

100 ml.
Tri-But Turbo is een onkruidmiddel met een bladsystemische werking en is
werkzaam tegen hardnekkige onkruiden, zoals: brandnetels, distels, zevenblad, heermoes, bosjes en struiken.

TRI-BUT TURBO

TWIST PLUS SPRAY (tegen buxusschimmel) 1 ltr. Sprayflacon

Twist plus spray is bestemd als schimmelbestrijdingsmiddel op siergewassen in de tuin en op kamerplanten en bestrijdt onder andere buxusschimmel
en andere schimmels.

1 ltr. Sprayflacon
Twist® plus spray rozen is een kant-en-klaar middel en bestaat uit twee verschillende actieve stoffen. De eerste actieve stof pakt de schimmels aan tot
in de plant. De tweede zorgt voor een beschermlaag op het blad. Twist plus
spray rozen heeft een uitstekende werking tegen meeldauw, sterroetdauw,
roest en bladvlekkenziekte. Twist plus spray rozen is zeer geschikt voor
rozen maar kan ook prima worden toegepast op andere sierplanten in de
tuin.
45 ml.
Te gebruiken als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel op zang- en siervogels.

U-2 OP

510 ml. en 3 ltr.
Met Ultima wordt niet alleen het onkruid bovengronds aangepakt maar ook
de wortel. Binnen 3 uur is de werking van Ultima al zichtbaar! De nieuwe
Ultima is breed inzetbaar in de tuin. Omdat Ultima biologisch afbreekbaar is
gelden er geen beperkingen voor het gebruik op het terras of op bestratingen.

ULTIMA TEGEN ONKRUID & MOS

ULTIMA TEGEN ZEVENBLAD
* Bestrijdt blad en wortel
* Voorkomt hergroei
* Biologisch afbreekbaar

510 ml.

600 ml.
Spray tegen vliegen.
Veerust Super is speciaal ontwikkeld voor het bestrijden van vliegen op
koeien.

VEERUST SUPER
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TWIST PLUS SPRAY ROZEN
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250 ml.
Versterkingsmiddel ter voorkoming van schimmelziekten.
Zorgt voor verharding van de buitenste plantcellen.
100% natuurlijk product.

VITAL

400 ml.
Vliegen- en muggenspray is een omgevingspray en doodt vliegende insecten, zoals vliegen, muggen en motten.

VLIEGEN- EN MUGGENSPRAY

VLIEGENSTICKER

2x6 stuks transparante strips en 2x2 stuks sticker met bloemmotief

De vliegensticker is klaar voor gebruik en hoeft alleen maar op een raam
aangebracht te worden. Vliegen gaan naar het raam, aangetrokken door
licht en warmte en vinden vervolgens het lokaas. Het middel werkt snel
nadat het door de vliegen is gegeten. De meeste dode vliegen zullen direct
onder de sticker aangetroffen worden. Het middel blijft minstens 4 maanden
werkzaam na aanbrengen van de sticker.
400 ml. spuitbus
Luxan Mand- en Tapijtspray is een middel ter bestrijding van vlooien in huis.
Het middel kan eenvoudig worden toegepast en werkt wekenlang na. Door
de meegeleverde spuitlans kunnen ook vlooien op minder makkelijk bereikbare plaatsen eenvoudig worden aangepakt.

VLOOIENSPRAY (mand- en tapijtspray)

400 ml.
Wespen schuimspray is een speciale schuimformulering waarmee wespen
nesten, die direct bereikbaar zijn, kunnen worden bestreden.

WESPEN SCHUIMSPRAY

WESPENVAL

Gifvrije val voor wespen met professionele lokstof.

1 ltr. en 5 ltr.
Een kant en klaar wespen- en vliegenferomoon in vloeibare vorm voor
gebruik in alle soorten vloeistofvallen.

WESPENVLOEISTOF KANT EN KLAAR

WESPEN- EN VLIEGENVAL

Speciaal geschikt om vliegen (aasvliegen en fruitvliegen) en wespen te vangen. 1 val per 10 m2 . Zowel binnen als buiten te gebruiken. Met name de
plaatsing van deze vallen op terrassen geeft een optimaal resultaat. Het
lokaas, een vloeistof uit natuurlijke grondstoffen, is zeer aantrekkelijk voor
genoemde vliegende insecten. Gedeelte lokvloeistof aanvullen met water in
de val. Ophanghoogte tussen 2 en 3 meter.

WORTELVLIEGVRIJ

Bestrijdt wortel-, prei- en uienvlieg.
100% natuurlijk product.
Werkzame stof: gesteentemeel.

200 gr.

ZILVERVISJESVAL

De zilvervisjesval biedt de mogelijkheid zilvervisjes efficiënt en zonder actieve
stof te bestrijden. Zilvervisjes zijn erg onontwikkelde dieren en reageren op
koolhydraatbronnen als voedingsbron. Door de sterke lokwerking van de
speciale klever op basis van koolhydraten worden de zilvervisjes gelokt en
gevangen. Het resultaat is een snelle controle van de plaag zonder actieve
stof in de omgeving te brengen, met maximale bescherming naar kinderen
en huisdieren toe
400 ml
Zilvervisjesspray is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere
plaatsen waar zilvervisjes zich schuilhouden in huis. Het middel blijft 4 tot 6
weken na de bespuiting werkzaam.

ZILVERVISJESSPRAY
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G E WA S B E S C H E R M I N G S M I D D E L E N B I O L O G I S C H

(Professioneel

gebruik)

GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN ENZ.
(BIOLOGISCH)
(Prijs op aanvraag)

Leverbaar in
verpakkingen van

2,5 ltr.
Hulpstof voor Mycotal, waardoor dit, o.a., een betere werking heeft bij een
lagere luchtvochtigheid.

1 ltr. en 5 ltr.
Alsa is een natuurlijk gewasbeschermingsmiddel op basis van geur- en
smaakstoffen uit onder andere knoflook. Na toediening van Alsa worden de
geur en smaak van uw plant dusdanig veranderd, dat insecten de plant niet
langer aantrekkelijk vinden. Insecten worden onrustig en verlaten hun schuilplaats. Chemische gewasbeschermingsmiddelen én natuurlijke vijanden
kunnen nu veel effectiever worden ingezet in de strijd tegen insecten. Deze
insecten zijn immers beter bereikbaar geworden.

ALSA
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ADDIT

5 ltr.
Bestaat uit een oplossing van verschillende suikers (fructose, glucose,
saccharose). Het product veroorzaakt bij insecten - met name trips - een
gedragsverandering waardoor deze uit hun schuilplaats worden gelokt.
Door Attracker te combineren met een gewasbeschermingsmiddel zullen
insecten beter in contact komen met het middel. Hierdoor kan het bestrijdingsresultaat aanzienlijk worden verbeterd.

ATTRACKER

5 ltr
Een vloeibaar milieuvriendelijk en biologisch reinigingsmiddel op basis van
enzymen en verwijdert alle vervuiling en aanslag van atmosferische oorsprong. Biomix® ATM is het ideale reinigingsmiddel voor alle buiten oppervlakken. Biomix® ATM aanbrengen en doe verder niets, de enzymen en de
natuur doet het werk voor u. Wanneer men de natuur zijn werk laat doen
(regen en wind) d.w.z. “ZONDER SCHROBBEN” en afhankelijk van de graad
en aard van de vervuiling/verontreiniging wordt het maximale resultaat reeds
na enkele weken bereikt.
10 ltr.
Bio Imune is een bewezen effectief natuurproduct dat meeldauw en valse
meeldauw voorkomt en bestrijdt. De werkzaamheid van Bio Imune bestaat
uit het stimuleren van het natuurlijke verdedigingsmechanise van de plant,
waardoor ziekten eenvoudiger te bestrijden en zelfs te voorkomen zijn.

BIO IMUNE

1 ltr.
500 gr.
Biologisch middel tegen diverse insecten, waaronder de larven van kaswittevlieg, tabakswittevlieg en trips in teelten onder glas.

BOTANIGARD VLOEIBAAR
BOTANIGARD WP

4 kg.
CONTANS WG wordt ingewerkt in de grond en dient in het bijzonder ter bestrijding van aantasting door Sclerotinia sclerotiorum en Sclerotinia minor als:
* grondbehandeling voor het zaaien of planten van een Sclerotinia-gevoelig
gewas in de volle grond en onder glas;
* bespuiting van witloofwortels kort na het rooien van de wortels.
* voor gebruik in alle teelten na zaaien, na opkomst of na planten van een
sclerotinia gevoelige teelt

CONTANS WG
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BIOMIX ATM
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5 ltr.
ER II mag worden toegepast als insecten en mijten bestrijdingsmiddel in de
teelt van land en tuinbouwgewassen.
ER II is een contactmiddel dat werkt op een fysieke manier en is geproduceerd van natuurlijke producten. De insecten of mijten die met ER II bespoten worden kunnen zich niet meer bewegen en/of raken de ademshalingsopeningen verstopt. ER II wordt niet door de plant opgenomen en kan dus
kort voor de oogst gebruikt worden. ER II is vooral bruikbaar als correctiemiddel in geintegreerde teelten en dient dan plaatselijk gebruikt te worden.
(b.v. in haarden.)
Het gewas moet voldoende bevochtigd worden en de te bestrijden insecten
of mijten dienen goed geraakt worden.

ER II (eradicoat)

FEROMOONVALLEN EN MIDDELEN

op aanvraag leverbaar

1 ltr.
Biostimulant ter verbetering van houdbaarheid, kwaliteit en weerbaarheid
van sierplanten en bomen. Aminozuren zijn essentieel voor een gezond en
weerbaar gewas. Ze controleren talrijke chemische processen in de plant en
spelen een cruciale rol bij het transport van voedingsstoffen en energie.
Hicure is het meest geconcentreerde product op basis van aminozuren en
peptidenketens en is volledig van natuurlijke oorsprong. Door Hicure toe te
passen voor- of tijdens stressvolle of cruciale physiologische fasen in de teelt
wordt de kwaliteit van het gewas en het rendement van de teelt sterk verbeterd.

HICURE

KALIUMFOSFIET VLB.

Plantversterkend middel.

25 kg.

5 kg.
Karma is een contactfungicide voor het bestrijden van schurft en meeldauw.
O.a. toegelaten in de teelt van rozen. (Bedekte en onbedekte teelt).

KARMA

KNOFLOOK VLOEIBAAR, zie Alsa.
5 ltr.
Modicell is een vloeibaar, natuurlijk enzympreparaat op basis van vijftien verschillende soorten enzymen. Deze enzymen zorgen voor een snelle vertering
van wortelresten in een kunstmatig substraat. De snelle vertering voorkomt
ophoping en verrotting van oude wortels, waardoor ziekteverwekkers minder kans krijgen. Naast enzymen bevat Modicell ook vitaminen die de wortelgroei bevorderen en de opnamecapaciteit van de wortels verhogen.

MODICELL

500 gr
Spuitpoeder op basis van de schimmel Verticillium Lecanii. Heeft goede werking tegen Witte vlieg en een nevenwerking tegen Tripslarven.

MYCOTAL

5 ltr.
Biologisch middel op basis van neem-olie. Toegelaten in aardappelen,
bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten en fruit onder
glas en in buitenteelt. Werkzaam tegen witte vlieg, trips spint, rupsen en
diverse luizensoorten.

NEEM-AZAL T/S

9 ltr.
Rabbix stopt graaf- en vraatschade veroorzaakt door konijnen, hazen en
herten. De werking van het middel richt zich op het sterk ontwikkelde geurvermogen van deze dieren. De geur van Rabbix wordt door de dieren als
uiterst onaangenaam ervaren. Zodra de geur van Rabbix wordt waargenomen, draait het dier om en gaat weg. Hoewel de geur krachtig genoeg is om
konijnen, hazen en herten te verdrijven, is het reukloos voor mensen. Rabbix
biedt krachtige, langdurige bescherming zonder nadelige gevolgen voor
planten, dieren of het milieu.
- Verdrijft konijnen, hazen en herten.
- Creëert een geurbarrière.
- Weersbestendig, werking tee tot drie maanden.
- 100% natuurlijk product.
- Geurloos voor mensen.

RABBIX

10 ltr.
Insecten- en spintbestrijdingsmiddel met een toelating in de teelt van:
1. Bloemisterijgewassen
2. Boomkwekerijgewassen
3. Vaste planten
Werkzame stof: Natuurlijk pyrethrum & koolzaadolie

RAPTOL
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1 ltr.
Savitan is een vloeibaar concentraat op basis van (woestijn)plantextracten
en vetzuren. Savitan verhoogt de weerstand van het gewas en is daardoor
goed toepasbaar tijdens de zwakteperioden van een teelt, waarin het gewas
extra gevoelig is voor aantasting. De plant is dan niet goed in staat om weerstand te bieden tegen pathogenen (ziekteverwekkers). Door Savitan nu als
voeding aan de plant aan te bieden, wordt het afweersysteem eerder geactiveerd, zodat de kans op infectie aanzienlijk kleiner wordt. De plant is als het
ware alerter geworden. Savitan beschermt daarnaast uw gewas tegen
schadelijke nematoden zoals het wortelknobbelaaltje en de vrijlevende aaltjes.

SAVITAN

1 ltr. en 4 ltr.
Een natuurlijk alternatief voor chemische gewasbescherming, ter bestrijding
van insecten, geheel organisch en 100% biologisch afbreekbaar.

10 ltr.
Serenade is gebaseerd op een unieke, van nature in de bodem voorkomende bacteriestam, Bacillus subtilis QST 713. Serenade heeft een brede werking tegen schimmels. De werking komt tot stand door actieve componenten gevormd door Bacillus subtilis QST 713 tijdens het productieproces.
Daarnaast heeft Serenade ook een direct bio-stimulerend effect op de plant.

SERENADE
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SAVONA

1 ltr.
Spruzit is een 100% biologisch product op basis van een natuurlijk
pyrethrum en bestrijdt zeer effectief alle bijtende en zuigende insecten zoals
luizen, witte vlieg, rupsen en kevers.

SPRUZIT

1 ltr.
Syzar is een natuurlijk gewasbeschermingsmiddel op basis van kruidnagelen. Syzar wordt effectief ingezet in de strijd tegen mineervlieg. Met name in
sierteelten en kruidenteelten heeft Syzar bewezen effectief te zijn in het verstoren van het eileg- en voedingsgedrag van de mineervlieg.

SYZAR

Biologische plantversterker op basis van sporen van de schimmel
Trichoderma harzianum stam T-22.
TRIANUM-P vergroot de weerbaarheid van de plant tegen stress veroorzaakt door ziektedruk en suboptimale bemesting, watergift en klimaatomstandigheden, en verhoogt de nutriëntenopname door de plant. Het wortelstelsel en de bovengrondse plantendelen kunnen zich hierdoor sterker ontwikkelen, waardoor het gewas uniformer en de gewasstand verbeterd
wordt.
Verpakking: polytheen zak met 500 g oplosbaar poeder in kartonnen doos

500 ml.
Trianum-P gebruiksklaar bevat geen kleideeltjes en is vloeibaar. U past het
daarom eenvoudig in druppelsystemen toe. Filters hoeft u niet te verwijderen. Het middel bevat sporen van de schimmel Trichoderma harzianum stam
T-22. Trianum-P gebruiksklaar bevat 1 x 10⁹ kolonie vormende eenheden
per ml. De kleur van de oplossing kan variëren maar is doorgaans
bruin/geel.

STRIANUM-P GEBRUIKSKLAAR

5 en 20 kg.
TRIANUM-G is een biologische plantversterker met sporen van de schimmel
Trichoderma harzianum stam T-22. Voor een optimaal effect is het belangrijk
TRIANUM-G in een vroeg stadium van de teelt toe te passen.

TRIANUM-G

1 kg.
Insectenbestrijdingsmiddel diverse groentes, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen onder glas en in de vollegrond, in de bosbouw en in
openbaar groen.
Turex 50 WP is een bacteriepreparaat op basis van sporen en kristallen van
Bacillus thuringiensis. Het is werkzaam tegen rupsen van vlinders en motten
(Lepidoptera) Enkele uren na inname treedt een vraatstop op, waarna het
nog enige dagen duurt eer de rupsen dood zijn. De jongere rupsen zijn aanmerkelijk gevoeliger dan de oudere. Voor het verkrijgen van een goede
bestrijding is het noodzakelijk dat alle plantendelen voldoende worden
bedekt met despuitvloeistof.

TUREX, 50 WP

G E WA S B E S C H E R M I N G S M I D D E L E N B I O L O G I S C H

TRIANUM-P
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5 ltr.
Een milieu-vriendelijk plantenbeschermingsmiddel.
Dit nieuwe middel beschermt planten, e.d. tegen de grootste natuurlijke vijand, namelijk vochtverlies.
Overmatig vochtverlies veroorzaakt ernstige verwelking, hetgeen gebeurt in
tijden van droogte, bij het verplanten en tijdens het transporteren van planten, waarbij het contact van het wortelgestel met zijn directe natuurlijk
omgeving is verbroken. Deze zelfde nadelige gevolgen doen zich ook tijdens de winter voor wanneer de combinatie van uitdrogende winden
bevroren grond de planten van hun natuurlijk vocht onthoudt. Wilt-Pruf is
speciaal geformuleerd om de planten hiertegen te beschermen. Wilt Pruf is
een organisch, biologisch afbreekbaar product, gemaakt van een geconentreerde omulsie van beta pineeen polymeer en gehomogeniseerd voor een
uniforme verdeling. Op loof en andere plantendelen bespoten, droogt WiltPruf op tot een helder, kleurloos en flexibel vliesje, dat het vochtverlies vertraagt zonder de groeit van de plant te belemmeren of een osmosis en phytosynthese materieel te beinvloeden.

WILTPRUF

1 kg.
Het middel is een bacteriepreparaat op basis van sporen en kristallen van
sporen van Bacillus thuringiensis subspecies aizawai ter bestrijding van
bladetende rupsen van vlinders en motten op diverse gewassen. Het duurt
in het algemeen enige dagen voordat de rupsen dood zijn; een vraatstop
kan echter vrij spoedig intreden. Van de meeste soorten zijn de jongere
rupsen aanmerkelijk gevoeliger dan de oudere.

XENTARI WG
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NATUURLIJKE VIJANDEN

Amblyseius Californicus
Tegen kasspint (Tetranychus urticae) en andere soorten mijten (tarsonemusmijten).
A. californicus kan ook verschillende weken zonder voedsel overleven of
voeden met pollen.
Verpakking:
2.000 nimfen en adulten gemengd met vermiculiet in een strooiflesje.
25.000 nimfen en adulten gemengd met vermiculiet in een kartonnen koker.

6

Amblyseius Andersoni
Deze roofmijt is een belangrijke bestrijder van kasspint (Tetranychus urticae).
Ook heeft hij effect op fruitspint, citrusmijt en diverse gal- en roestmijtsoorten. Dit product kan zowel in de kas als in buitenteelten gebruikt worden.
Verpakking:
Leverbaar als los materiaal, in kweekzakjes en als bugline.

Amblyseius Cucumeris
Tegen trips (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis, enz…) in verschillende
groenten-, fruit- en sierteeltgewassen. A. cucumeris voedt zich ook met
mijten (spintmijt, tarsonemusmijten) en pollen.
Verpakking:
Leverbaar als los materiaal, in kweekzakjes en als bugline.
Amblyseius Swirskii
Roofmijt tegen witte vlieg, trips en spint
Verpakking:
Leverbaar als los materiaal, in kweekzakjes en als bugline.
Aphidoletus Aphidimyza
Galmug tegen vele verschillende soorten bladluizen. Is vooral efficiënt in het
opruimen van kolonies.
Verpakking:
1000 poppen gemengd met vermiculiet in een 500 ml. flesje.

Apheline Ace Mix
Sluipwespenmix. Bestaat uit 3 verschillende soorten sluipwespen.
Tegen zowel kleinere bladluissoorten zoals de groene perzikluis (Myzus persikcae) en de katoenluis (Aphis gossypii) als tegen grotere bladluissoorten
zoals de aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbiae) en de boterbloemluis
(Aulacorthum solani) in sierteelt- en vruchtgroenten gewassen.
Verpakking:
500 stuks in een flesje.
Aphidius colemani
Kleine sluipwesp tegen kleinere bladluissoorten zoals de groen perzikluis
(Myzus persicae) en de katoenluis (Aphis gossypii).
Verpakking:
500 mummies gemengd met vermiculiet in een 30 ml. flesje.
Aphidius Ervi
Sluipwesp tegen grotere bladluissoorten, zoals de aardappeltopluis (marcrosiphum euphorbiae) en de boterbloemluis (Aulacorthum solani).
Verpakking:
250 volwassen sluipwespen in een 125 ml. flesje.
Diglyphus Isaea.
Sluipwesp tegen verschillende soorten mineervlieg. Diglyphus Isaea prarasiteert het 2e en 3e larvenstadium.
Verpakking:
250 adulten in een 30 ml. flesje.

N AT U U R L I J K E V I J A N D E N T E G E N P L A A G I N S E C T E N

Amblyseius Montdorensis
Roofmijt met een veelzijdig voedselpakket waaronder witte vlieg en trips.
Verpakking:
Leverbaar als los materiaal, in kweekzakjes en als bugline.
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Encarsia formosa
Sluipwesp tegen kaswitte vlieg en tabakswittevlieg.
Verpakking:
* 50 kartonnen kaartjes met ieder 60 Encarsia poppen. Totaal bevat de
verpakking minimaal 3.000 poppen.
* 100 kartonnen kaartjes met ieder 250 encarsia poppen. Totaal bevat de
verpakking minimaal 15.000 poppen.
Eretmocerus eremicus
Tegen kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum) en tabakswittevlieg (Bemisia
tabaci).
Verpakking:
200 kartonnen kaartjes met ieder 50 Eretmocerus poppen. totale verpakking bevat 10.000 poppen.
Feltiella acarisuga
Galmug tegen alle stadia van de kasspint (Tetranychus urticae) en andere
spintmijtsoorten, zoals anjerspint (T.ciinbrinus), werkt ook tegen de rode
(overwinteringvorm) van de kasspint.
Verpakking:
250 poppen op blad in een 1 ltr.pot
Heterorhabditis Megidis
Nematoden (aaltjes) tegen de larven van de taxuskever.
Werkt het beste bij temperaturen boven de 12° C.
Verpakking:
50 of 250 miljoen.
Natupol
Bombus terrestris (aardhommel)
Nestkast.
Verpakking:
Kolonie met koningin, werksters en broed (poppen, eieren en larven),
tank met suikerwateroplossing.
Natupol Booster
Bombus terrestris (aardhommel)
Gepatenteerde, milieuvriendelijke en weerbestendige kartonnen doos met
extra ventilatiemogelijkheden.
Verpakking:
Minimaal 300 actieve werksters, levensvatbare koningin en sterk
ontwikkeld broed (poppen, eieren en larven).

Nemaslug
Nemaslug bevat de slakken parasitaire aaltjes van de soort Phasmarhabditis
hermaphrodita, in het 3e derde larvale stadium. Nemaslug werkt effectief
tegen naaktslakken en bestrijdt een groot aantal verschillende soorten: de
gevlekte akkerslak (Derocereas reticulatum), de Spaanse aardslak
(Lehmannia valentiana), veel bodemslakken (Oxyloma-soorten) en Arionsoorten (wegslakken). Naaktslakken bevinden zich meer dan 90% van hun
leven onder de grond. De aaltjes gaan actief op zoek naar naaktslakken. Ze
sporen deze op en dringen binnen via natuurlijke lichaamsopeningen. Een
geïnfecteerde naaktslak stopt binnen een paar dagen met vreten. Daarmee
stopt ook de slakkenschade.
Werkzaam tegen:
Naaktslakken, zoals akkerslakken en wegslakken
Verpakkingseenheid:
Trays van 30 en 250 miljoen
Nemasys C
Nemasys C bevat de insecten parasitaire aaltjes van de soort Steinernema
carpocapsae. Deze parasitaire aaltjes zijn uitstekende bestrijders van oevervliegen (Scatella's) en rupsen. De aaltjes in Nemasys C sporen de vliegenlarven in de potgrond of het teeltmedium op, dringen de larven binnen en
scheiden bacteriën af. Hierdoor worden de vliegenlarven gedood. De aaltjes
worden via aangieten of bespuiten op het teeltmedium aangebracht. In het
medium gaan de aaltjes actief op zoek naar de vliegenlarven. Rupsen kunnen ook worden bestreden door een bladtoepassing onder vochtige
omstandigheden.
Werkzaam tegen:
Larven van overvlieg (bodemtoepassing)
Rupsen (bodem en/of bladtoepassing)
Verpakkingseenheid:
Trays van 50 en 250 miljoen
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Nemasys L
Nemasys L bevat de insecten parasitaire aaltjes van de soort Steinernema
kraussei. Deze parasitaire aaltjes zijn uitstekende bestrijders van de larven
van de taxuskever en snuitkeversoorten. Deze aaltjes zijn al bij een bodemtemperatuur van 5°C actief en kunnen zowel in de containerteelt als in de
vollegrond worden ingezet. De aaltjes in Nemasys L sporen de larven in de
potgrond /bodem op. Ze dringen de larven binnen en scheiden bacteriën af.
Hierdoor worden de larven van de taxuskever en snuitkeversoorten gedood.
Werkzaam tegen:
Larven van taxuskever (bodemtoepassing)
Larven van snuitkeversoorten (bodemtoepassing)
Verpakkingseenheid:
Trays van 50 en 250 miljoen.

Orius laevigatus en majusculus
Bestrijdt alle mobiele stadia van trips. Orius voedt zicht ook met andereplagen
zoals: spint, bladluis, rupsen, enz… en met pollen.
Verpakking:
500 adulten en nymfen gemengd met boekweit en vermiculiet in een 250
ml. flesje.

Phytoseiulus persimilis
Tegen kasspint (Tetranychus urticae) op verschillende gewassen.
Verpakking:
2.000 of 10.000 roofmijten gemengd met vermiculiet
in een flesje van 30 of 250 ml.

N AT U U R L I J K E V I J A N D E N T E G E N P L A A G I N S E C T E N

Nemasys H
Nemasys H bevat de insecten parasitaire aaltjes van de soort
Heterorhabditis bacteriophora. Deze parasitaire aaltjes zijn uitstekende
bestrijders van de larven van de taxuskever en snuitkeversoorten. De aaltjes
werken vanaf een bodemtemperatuur van 12°C en kunnen zowel in de containerteelt als in de vollegrond worden ingezet. De aaltjes in Nemasys H sporen de larven in de potgrond /bodem op. Ze dringen de larven binnen en
scheiden bacteriën af. Hierdoor worden de larven van de taxuskever en
snuitkeversoorten gedood.
Werkzaam tegen:
Larven van taxuskever (bodemtoepassing)
Larven van snuitkeversoorten (bodemtoepassing)
Verpakkingseenheid:
Trays van 50 en 250 miljoen.

6

Nemasys F
Nemasys F bevat de insecten parasitaire aaltjes van de soort Steinernema
feltiae. Nemasys F is een biologisch product ter bestrijding van trips, mineervlieg en varenrouwmug (Sciara). De insecten parasitaire aaltjes kunnen
zowel op het gewas als in de bodem worden toegepast. Onder vochtige
omstandigheden sporen de aaltjes de plaag op en dringen deze binnen. Een
bacterie die de aaltjes bij zich dragen infecteert de schadelijke insecten en
doodt ze vervolgens.
Werkzaam tegen:
Larven en volwassen trips (bladtoepassing)
Poppen van trips (bodemtoepassing)
Larven van mineervlieg (bladtoepassing)
Larven van varenrouwmuggen (bodemtoepassing)
Verpakkingseenheid:
Trays van 50 en 250 miljoen
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