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Actie graantelers aan de top
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Nieuwe middelen bij
Nufarm
U weet waarschijnlijk dat Nufarm een aantal
gewasbeschermingsmiddelen in granen aan haar
programma heeft toegevoegd. Het betreft
fungicide Ampera® en groeiregulator Trimaxx®.
De komende periode bieden we graantelers
informatie over deze middelen in de vakbladen.
Ook sturen we een informatiefolder mee met de
Boerderij met als doel de bekendheid van onze
producten te verhogen. U kunt onze folder online
inzien.

Actie graantelers aan de
top
Nederlandse graantelers behoren tot de
wereldtop. Samen met u, als adviseur in het veld,
dragen wij daar graag aan bij. We hebben daarbij
dit jaar een bijzondere actie. Graantelers die
gebruik maken van onze middelen Ampera,
Trimaxx of Stabilan®, kunnen door middel van het
sturen van een foto in het bezit komen van een
uniek koekblik met lekkere vijfgranenkoekjes. Klik
hier voor de actievoorwaarden.

LEES MEER

Ampera
Voor een schone start en gezonde oogst!
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Ampera heeft twee werkzame stoffen (prochloraz en tebuconazool). Het middel werkt zowel preventief
als curatief op schimmelaantastingen waaronder septoria, roesten en sneeuwschimmel. In een latere
fase wordt Ampera ingezet tegen aarfusarium. Ampera is daarmee het middel voor een schone start én
een gezonde oogst.
De voordelen van Ampera
• Een gebruiksvriendelijke vloeibare EW-formulering
• Toelatingen in winter- en zomertarwe; winter- en zomergerst, winter- en zomerrogge en in triticale
• Twee toepassingen per teeltcyclus
• Brede werking tegen o.a. roesten, meeldauw, septoria en aarfusarium.
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Trimaxx en Stabilan
Voorkom effectief legering van het gewas

Met de groeiregulatoren Trimaxx en Stabilan biedt Nufarm altijd de juiste keuze in granen.Trimaxx is
breed toegelaten in winter- en zomertarwe, winter- en zomergerst, winterrogge, haver, triticale en spelt en
heeft ook een toelating in de graszaadteelt. Stabilan is toegelaten in wintertarwe, zomertarwe, haver,
spelt en triticale. De adviezen leest u in de folder en op onze website.
De voordelen van Trimaxx en Stabilan
• Hogere opbrengst door betere wortelontwikkeling en versteviging gewas
• Snelle en effectieve opname
• Flexibel inzetbaar door 2 aparte formuleringen
• Betrouwbare en bewezen combinatie.
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Informatie
Meer informatie staat op www.nufarm.com/nl/graanactie. Heeft u vragen, dan kunt u bellen of mailen
met onze technisch adviseurs Ronny Traas, ronny.traas@nufarm.com, tel. 06 13 55 60 99 en/of Paul
van der Kooij paul.vanderkooij@nufarm.com tel. 06 41 34 59 97.
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Nufarm B.V.
Rivium Quadrant 75- 7
2909 LC Capelle aan den IJssel
010 303 7700
info.nl@nufarm.com
010 303 7725
sales.benelux@nufarm.com

Aanmelden | Reageren | Gegevens wijzigen | Afmelden
Ampera ®, Trimaxx ® en Stabilan ® zijn geregistreerde merknamen van Nufarm.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie
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