NIEUW BIJ
NUFARM:
Ampera®, Trimaxx® en Stabilan®zijn geregistreerde merknamen van Nufarm B.V.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst
het etiket en de productinformatie.

Meer informatie over middelen in de graanteelt?
Voor technische informatie en adviezen kunt u contact
opnemen met uw adviseur van gewasbeschermingsmiddelen.

Ampera®
Trimaxx®

Graantelers
aan de top

Kijk ook op onze website nufarm.com/nl
@NufarmNederland

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
+31 (0)10 303 77 00
info.nl@nufarm.com
nufarm.com⁄nl
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Ampera®
Voor een schone start en een gezonde oogst
Twee werkzame stoffen: twee toepassingstijdstippen
Ampera heeft twee werkzame stoffen (prochloraz en tebuconazool). Het mid-

1,5 l/ha Ampera®

septoria en roesten en ook op sneeuwschimmel. Aanvullend wordt Ampera

• meeldauw, septoria, roesten

ingezet tegen aarfusarium.

en sneeuwschimmel

Graantelers aan de top
Graantelers in Nederland staan aan de wereldtop met hun opbrengsten. Met nieuwe rassen, uitgebalanceerde gewasbescherming en natuurlijk het vakmanschap van de graanteler, worden
steeds opnieuw records gebroken. Nufarm is trots om aan dit
succes bij te dragen met topproducten voor de graanteelt.

Advies op tijdstip T3

1,5 l/ha Ampera®

• Tegen aarfusarium, septoria en roesten
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De voordelen van Ampera

Zo kunt u als graanteler beschikken over het

zomer- en wintergranen. Met deze middelen

• Een gebruiksvriendelijke vloeibare EW-formulering

middel Ampera®. Dit fungicide heeft zich de

kunt u altijd de juiste keuze maken voor uw

• Toelatingen in winter- en zomertarwe; winter- en zomergerst,

afgelopen jaren bewezen tegen diverse

gewas.

winter- en zomerrogge en in triticale

hardnekkige schimmelziekten in granen.

• Twee toepassingen per teeltcyclus

Denk bijvoorbeeld aan bladvlekkenziekte

Het behalen van topopbrengsten. We gaan

(septoria), roesten, sneeuwschimmel en

er ook dit seizoen voor, samen met alle

aarfusarium.

graantelers in Nederland. Vraag daarom

Verder bieden wij met Trimaxx® en Stabilan®

naar onze producten bij uw leverancier van

twee groeiregulatoren met toelatingen in

gewasbeschermingsmiddelen.

• Brede werking tegen roesten, meeldauw, bladvlekkenziekte en aarfusarium

Trimaxx® en Stabilan®

Koekje erbij?

Voorkom effectief legering van het gewas

Graantelers zijn voor mens en dier
belangrijke voedselproducenten. Dat

Een gezonde topopbrengst in granen wordt mogelijk met een stevig gewas.

verdient waardering en daarom hebben

Neem geen risico en voorkom legering. Nufarm biedt met deze twee produc-

we dit jaar voor graantelers die onze

ten altijd de juiste keuze.

producten gebruiken, een koektrommel

Advies wintertarwe
0,25 l/ha Trimaxx®
0,5 l/ha Stabilan®

• Toepassen vanaf eerste knoop voelbaar

met overheerlijke ambachtelijke 5-granen

Brede toelatingen

koekjes. Deze trommel mag natuurlijk op

Trimaxx® is breed toegelaten in winter- en zomertarwe, winter- en zomergerst,

geen enkele keukentafel ontbreken.

Advies op tijdstip T0

del werkt zowel preventief als curatief op schimmelaantastingen waaronder

VOOR DE GRAANTELERS VAN NEDERLAND!

winterrogge, haver, triticale en spelt en heeft ook een toelating in de graszaad-

bij groeizaam weer
• Herhalen na circa 10 dagen afhankelijk
van (weers)omstandigheden

teelt. Stabilan® is toegelaten in wintertarwe, zomertarwe, haver, spelt en triticale.

Zo komt u in het bezit

Advies wintergerst

Maak dit seizoen een foto van het

De voordelen van Trimaxx en Stabilan

door u bestelde Trimaxx, Stabilan of

• Hogere opbrengst door betere wortelontwikkeling en versteviging gewas

0,8 l/ha Trimaxx®

Ampera product. Mail de foto met uw

• Snelle en effectieve opname

• Toepassen vanaf eerste knoop voelbaar

bedrijfsgegevens naar: info.nl@nufarm.com.

• Flexibel inzetbaar door 2 aparte formuleringen

Daarna ontvangt u een koektrommel met

Meer weten?

heerlijke koekjes thuis.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden

*Deze actie loopt t/m 30 juni 2019,
of zolang de voorraad strekt.
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bij groeizaam weer

• Betrouwbare en bewezen combinatie

op nufarm.com/nl/graanactie.
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