Producten
2019
NIEUW:
Ampera®

TM

Blossom Protect

Fusilade® Max
Trimaxx®

Schimmelbestrijdingsmiddel ter bestrijding van roest,

NIEUW

meeldauw, aarfusarium en bladvlekkenziekte.
133 g/l tebuconazool

• In winter- en zomertarwe, gerst en rogge

267 g/l prochloraz

• In triticale

14678 N
Verpakking: 4 x 5 l
Biologisch schimmelbestrijdingsmiddel en bactericide ter

BUFFER PROTECT

TM

250 g/kg Aureobasidium pullulans

bestrijding van bewaarziekten en bacterievuur.
• In pitvruchten

DSM 14940
250 g/kg Aureobasidium pullulans
DSM 14941
13789 N
Verpakking Bacterievuur:
10 x 1,5 kg Blossom Protect + 10 x 10,5
kg Buffer Protect (15623 N)
Verpakking Bewaarziekten:
10 x 1,5 kg Blossom Protect

Bond

Adjuvant (toevoegstof) ter verbetering van de hechting van
gewasbeschermingsmiddelen in diverse gewassen.

450 g/l synthetische latex

• Bij ziektebestrijding in aardappelen, uien en bloembollen.

+ 100 g/l non-ionische uitvloeier

• Bij toevoeging aan glyfosaat (o.a. Clinic N).

(alkylphenyl hydroxypolyoxyethyleen)
14146 N
Verpakking: 4 x 5 l
Acaracide ter bestrijding van spintmijten in diverse bedekte en
onbedekte teelten; voor professioneel gebruik.
110 g/l etoxazool

• In de bedekte teelt van aubergine en tomaat.

13227 N

•	In de bedekte en niet-grond gebonden onbedekte teelt van

Verpakking: 12 x 1 l

bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten.
•	In de bedekte veredelingsteelten en basiszaadproductie van
akkerbouwgewassen en groentegewassen.
• In de bedekte teelt van aardbei.
Contactherbicide voor de bestrijding van éénjarige en meerjarige
breedbladige onkruiden; voor professioneel gebruik.

400 g/l 2,4-DB

• In voedergrasland.

13441 N

• In luzerne.

Verpakking: 2 x 10 l

• In witte en rode klaver.
Fungicide voor de bestrijding van Phytophthora infestans;
voor professioneel gebruik.

200 g/l amisulbrom
13530 N
Verpakking: 2 x 10 l

2

• In aardappelen

NIEUW

Acaracide ter bestrijding van spintmijt; voor professioneel gebruik.

100 g/l pyridaben
14836 N

• In de bedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen
en vaste planten.

Verpakking: 4 x 5 l

Contactherbicide ter bestrijding van éénjarige en meerjarige breedbladige
onkruiden zoals distels en paardenbloemen, voor professioneel gebruik.
315 g/l MCPA + 360 g/l 2,4-D

• In voedergrasland

13976 N
Verpakking: 2 x 10 l
Breedwerkend totaal onkruidbestrijdingsmiddel, zonder
bodemwerking; voor professioneel gebruik.
360 g/l glyfosaat

• In tijdelijk onbeteelde terreinen.

15249 N

• Ter bestrijding van aardappelopslag.

Verpakkingen: 4 x 5 l, 1 x 20 l en 200 l

• In weilandvernieuwing.
• In de fruitteelt.
• In de bestrijding van dekvruchten.

De vloeibare koperformulering met directe werking en duurwerking
De koperformulering die zorgt voor de meest egale verdeling van de koper.
380 g/l tri-basic kopersulfaat

• In de fruitteelt.

Verpakking: 2 x 10 l

• In boomkwekerijgewassen.
• In akkerbouwgewassen.

Adjuvant (toevoegmiddel) om de effectiviteit van met name fungicide- en insectidebespuitingen te verbeteren.
50% latex hechter

• Ziekte- en plaagbestrijding in aardappelen, uien en vollegrondsgroenten.

(styreen butadieen co-polymeer)

• MH bespuiting in uien.

+ 8,44% organosilicoon uitvloeier

• Blad- en aarziekten in granen.

(polyalyleen heptamethyl trisiloxane)
14148 N
Verpakking: 12 x 1 l
Biologisch rupsenbestrijdingsmiddel in bedekte en onbedekte teelten,
voor professioneel gebruik.
54% bacillus thuringiensis kurstaki

• In diverse fruitgewassen.

14674 N

• In diverse slagewassen.

Verpakking: 24 x 500 gr

• In diverse vruchtgroenten.
• In diverse groentegewassen.
• In diverse kruiden.
• In bloemisterij- en boomkwekerijgewassen
• In veredelingsteelt en zaadproductiegewassen.
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Contactherbicide voor de bestrijding van breedbladige onkruiden
zoals kleefkruid; voor professioneel gebruik.
600 g/l mecoprop-P

• In zomer- en wintergranen.

9531 N
Verpakkingen: 4 x 5 l en 2 x 10 l
Selectief contactherbicide voor de bestrijding van éénjarige
breedbladige onkruiden; voor professioneel gebruik.
401,58 g/l bromoxynil

• In uien, sjalotten en vlas.

14726 N

• In knoflook.

UITBREIDING
LDS

(lage dosering systeem)

Verpakking: 4 x 5 l
Sterk preventief biologisch fungicide tegen echte meeldauw

UITBREIDING

in diverse bedekte teelten; voor professioneel gebruik.
12,5 g/l COS-OGA

• In verschillende fruitgewassen.

14921 N

• In meerdere groentegewassen.

Verpakking: 1 x 10 l

•	In snijbloemen en potplanten (m.u.v. éénjarige perkplanten, bolbloemen en
knolbloemen, cactussen en succulenten).
• In boomkwekerij en vaste planten.
• In kruidenteelt.
• In veredeling- en zaadteeltgewassen.
Plantengroeiregulator ter bevordering van vruchtdunning en
voorkoming van vroegtijdige vruchtval voor de oogst.

80 g/l 1-naftylazijnzuur

• In de teelt van appels en peren.

6083 N
Verpakkingen: 12 x 1 l
Herbicide voor de bestrijding van grasachtige onkruiden.

125 g/l fluazifop-P-butyl

• In aardappelen

12519 N

• In bieten

Verpakking: 12 x 1 l en 4 x 5 l

• In pitvruchten, steenvruchten en diverse zachtfruit gewassen
• In peulvruchten
• In wortel- en knolgewassen
• In uien en sjalotten
• In bloembollen en bloemknollen
• In boomkwekerijgewassen en vaste plantenteelt

FYLOCAL
Verpakking: 4 x 5 l

Geeft hardbladige sierplanten hun natuurlijke glans.

• Door het verwijderen van kalk-, water- en roestvlekken.
Adjuvant ter verbetering van de werking van
gewasbeschermingsmiddelen in diverse gewassen.

25% MSO, 50% lecithin +

• Bij herbiciden.

25% non-ionische uitvloeier

• Bij groeiregulatoren.

14732 N
Verpakking: 4 x 5 l
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NIEUW

Hi-Wett ®

Adjuvant ter verbetering van de werking van
gewasbeschermingsmiddelen in diverse gewassen.

Mengsel van non-ionische

• Bij fungiciden.

organosiliconen

• Bij insecticiden.

14731 N
Verpakking: 4 x 5 l
Contactherbicide ter bestrijding van éénjarige en meerjarige breedbladige
onkruiden zoals distels en paardenbloemen; voor professioneel gebruik
315 g/l MCPA + 360 g/l 2,4-D

• In voedergrasland.

13976 N
Verpakking: 2 x 10 l
Breedwerkend totaal onkruidbestrijdingsmiddel;
voor professioneel gebruik.
240 g/l glyfosaat

• In pitvruchten.

160 g/l 2,4-D

• In half open verhardingen.

15471 N

• In open verhardingen.

Verpakkingen: 4 x 5 l en 1 x 15 l

• Op onverhard terrein.
Plantengroeiregulator en vruchtdunningsmiddel;
voor professioneel gebruik.

6-benzyladenine

• In de teelt van appel.

13147 N

• In de teelt van peer.

Verpakking: 4 x 5 l
Bestrijding van éénjarige en meerjarige breedbladige
onkruiden; voor professioneel gebruik.
500 g/l 2,4-D

• In grasgroenbemesters.

14605 N

• Onder appel- en perenbomen en onder windschermen.

Verpakkingen: 4 x 5 l en 2 x 10 l

• Op akkerranden.
• Op tijdelijk onbeteeld land.
• Op tijdelijk onbeteeld bloembollenland.
Herbicide na-opkomst ter bestrijding van
eenjarige onkruiden; voor professioneel gebruik.

100 g/l bromoxynil

• In maïs.

100 g/l mesotrion

• In suikermaïs.

15455 N
Verpakking: 4 x 5 l
Dé bouwsteen voor de geïntegreerde teelt. Dé basis in de biologische
landbouw. Ter bestrijding van larven van vretende en zuigende insecten.
10 g/l azadirachtine A
12455 N
Verpakkingen: 4 x 5 l en 2 x 10 l

•	In de bedekte en onbedekte teelten van bloemisterijgewassen,
boomkwekerijgewassen en vaste planten.
•	In aardappelen.
•	In appel.
•	In openbaar groen.
• In de bedekte teelt van Solanaceae.
• In de bedekte teelt van Cucurbitaceae (met eetbare schil).
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Unieke rupsenbestrijder in diverse vruchtgroenten en tripsbestrijder
in snijbloemen en potplanten onder glas.
100 g/l pyridalyl

• In tomaat.

13359 N

• In aubergine.

Verpakking: 4 x 5 l

• In paprika.
• In Spaanse peper.
• In snijbloemen.
• In potplanten.
Selectief herbicide in na-opkomst ter bestrijding van éénjarige en
doorlevende grassen; voor professioneel gebruik.

50 g/l quizalofop-P-ethyl

• In suiker- en voederbieten.

12279 N

• In consumptie- en fabrieksaardappelen.

Verpakking: 4 x 5 l

• In koolzaad.
• In landbouw- en doperwten.
• In bloembollen (m.u.v. tulpen).
• In zwenkgras (m.u.v. Rietzwenkgras),
• In Engels raaigras en veldbeemdgras.
• In aardbei (onbedekte vermeerderingsteelt)
• In vezelvlas.
• In boomkwekerijgewassen en onder houtige beplantingen.
Fungicide ter bestrijding van Botrytis in diverse teelten;

UITBREIDING

voor professioneel gebruik.
500 g/kg fenpyrazamine

• In de bedekte teelt van vruchtgroenten curcubitaceae met eetbare schil.

14453 N

• In de bedekte teelt van vruchtgroenten van Solanaceae.

Verpakking: 12 x 1 kg

• In de bedekte en onbedekte teelt van aardbeien.
• In de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen.
Fungicide ter bestrijding van Rhizoctonia in
diverse teelten; voor professioneel gebruik.

500 g/l tolclofos-methyl

• In de bedekte teelten van sla en veldsla.

11098 N

• Op bedekte plantenbedden van koolgewassen.

Verpakkingen: 4 x 5 l en 2 x 10 l

• In de bedekte teelt van radijsachtigen.
• In de teelt van bloembol- en bloemknolgewassen.
• In de bedekte teelt van potplanten en snijbloemen.
•	In de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, vaste planten en
bloemenzaadteelt.
Groeiregulator ter stimulering van de grasgroei;
voor professioneel gebruik.

400 g/kg gibberellinezuur (GA3)

• In voedergrasland.

14612 N

• In graszodenteelt.

SmartGrass Pack bevat:
SmartGrass 1 x 250 g
+ Gondor 1 x 3 l (adjuvant)
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UITBREIDING

Preventief en curatief fungicide ter bestrijding
van roest, meeldauw, aarfusarium en bladvlekkenziekte.
107 g/l tebuconazool,

• In wintertarwe.

167 g/l bromuconazool

• In zomertarwe.

14854 N

• In triticale.

Verpakking: 4 x 5 l
Groeiregulator; voor professioneel gebruik.

750 g/l chloormequat

• Ter voorkoming van legering in tarwe, haver, spelt en triticale.

8828 N

•	In de bedekte en onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, bijvoorbeeld als

Verpakkingen: 4 x 5 l en 2 x 10 l

groeiremmingsmiddel in poinsettia’s en voor bloeivervroeging in pelargonium.

NIEUW

Groeiregulator; voor professioneel gebruik.

175 g/l trinexapac-ethyl

• Ter voorkoming van legering in tarwe, gerst, rogge, haver, triticale en spelt.

13575 N

• Ter voorkoming van legering in raaigras en graszaadteelt.

Verpakking: 12 x 1 l en 4 x 5 l

Contactherbicide voor de bestrijding van éénjarige en

UITBREIDING

meerjarige breedbladige onkruiden; voor professioneel gebruik.
500 g/l MCPA

• In granen, m.u.v. teff, spelt en kanariezaad.

7737 N

• In appel en peer.

Verpakkingen: 4 x 5 l en 2 x 10 l

• In boomkwekerijgewassen en houtige beplanting.
• In siergrassen en riet.
• In spelt.
• In Japanse haver.
• In kweepeer.
• In mispel.
• In vezelvlas.
• In gladiool.
• Op onbeteeld terrein.
Gebruik in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen waar conditionering van het water of pH-regeling van de spuitvloeistof van belang is.

Mix van gespecialiseerde water

Gebruik aanbevolen bij:

conditioneringsadditieven

• Alle formuleringen op basis van glyfosaat.

14153 N

• Alle organofosfor insecticiden en pyrethroïden.

Verpakking: 4 x 5 l
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® Geregistreerd merk.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Meer informatie over onze producten?
Voor technische informatie en adviezen kunt u contact
opnemen met uw adviseur van gewasbeschermingsmiddelen.
Kijk ook op onze website nufarm.com/nl.
@NufarmNederland

Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75-7
2909 LC Capelle aan den IJssel
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+31 (0)10 303 77 00
info.nl@nufarm.com
nufarm.com⁄nl

