Producten
2020
NIEUW:

Ephon® Top
Saracen® Delta

Selectief insecticide in de glastuinbouw.

Emulsie concentraat

• In tomaat, aubergine en pepino (onder bescherming).

100 g/l pyriproxyfen

• In komkommer, courgette/patisson en augurk (onder bescherming).

Erkenningsnummer: 8526P/B

• In sierplanten (onder bescherming).

Verpakking: 24 x 500 ml

Vruchtdunningsmiddel in fruit.

Spuitpoeder

• In appelbomen.

8 % 1-naftylacetamide
Erkenningsnummer: 6011P/B
Verpakking: 12 x 1 kg
Biologisch schimmelbestrijdingsmiddel en bactericide ter

BUFFER PROTECT

TM

bestrijding van bewaarziekten en bacterievuur.

Blossom ProtectTM:

• In appelbomen.

Water dispergeerbaar granulaat

• In perenbomen.

5 x 10E9 cfu/g Aureobasidium pullulans

• In kweepeer.

strain DSM 14940 & strain DSM 14941

• In sierbomen en sierheesters.

Erkenningsnummer: 9910P/B
Verpakking Bacterievuur:
10 x 1,5 kg Blossom Protect
10,5 kg Buffer Protect (10731P/B)
Verpakking Bewaarziekten:
10 x 1,5 kg Blossom Protect

Acaricide ter bestrijding van spintmijten.

Suspensie concentraat

• In appelbomen.

110 g/l etoxazool

• In perenbomen.

Erkenningsnummer: 9962P/B

• In sierplanten (open lucht en onder bescherming).

Verpakking: 12 x 1 l

• In sierbomen en -heesters (open lucht).
• In druivelaars.
• In aardbeien (open lucht en onder bescherming).
• In tomaten, aubergine en pepino (onder bescherming).
Selectief systemisch herbicide ter bestrijding van éénjarige
en doorlevende breedbladige onkruiden.

Met water mengbaar concentraat

• In erwten.

400 g/l MCPB

• In vicia-bonen.

Erkenningsnummer: 5423P/B

• In zaadteelt van klaver.

Verpakking: 2 x 10 l
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Selectief systemisch herbicide ter bestrijding van
éénjarige en doorlevende breedbladige onkruiden.
Met water mengbaar concentraat

• In grasland en weiland.

400 g/l 2,4-DB

• In luzerne.

Erkenningsnummer: 9819P/B

• In rode en witte klaver.

Verpakking: 2 x 10 l

• In granen (winter- en zomertarwe, winter- en zomergerst
en winter- en zomerhaver).
Fungicide voor de bestrijding van Phytophthora infestans.

Suspensie concentraat

• In aardappelen.

200 g/l amisulbrom

• In aardappelpootgoedteelt.

Erkenningsnummer: 10168P/B
Verpakking: 4 x 5 l
Herbicide voor de bestrijding van éénjarige en doorlevende
breedbladige onkruiden.
Met water mengbaar concentraat

• In grasland en weiland.

315 g/l MCPA + 360 g/l 2,4-D

• In granen (tarwe, gerst, spelt, haver, triticale en rogge).

Erkenningsnummer: 6490P/B
Verpakking: 2 x 10 l
Niet selectief systemisch herbicide ter bestrijding van éénjarige en
doorlevende grassen en breedbladige onkruiden.
360 g/l glyfosaat

• In alle teelten.

Erkenningsnummer: 10544P/B

• In grasland-weiland.

Verpakking: 4 x 5 l en 1 x 20 l

• Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden.
• Verharde permanent onbeteelde terreinen.
• Niet verharde permanent onbeteelde terreinen.
• Spoorwegen.
Biologische insecticide ter bestrijding van rupsen in open lucht
en onder bescherming in:

Waterdispergeerbaar granulaat

• Fruitbomen en -struiken.

• Diverse groentegewassen.

54% Bacillus Thuringiensis ssp. kurstaki

• Aardbeien.

• Diverse kruiden.

Erkenningsnummer: 10113P/B

• Druivelaars

• Siergewassen.

Verpakking: 24 x 500 g

• Erwten en bonen
• Diverse slagewassen.
• Diverse vruchtgroenten.
Selectief systemisch herbicide ter bestrijding van éénjarige en
doorlevende breedbladige onkruiden.

Met water mengbaar concentraat

• In winter- en zomertarwe.

600 g/l mecoprop-P

• In winter- en zomergerst.

Erkenningsnummer: 7615P/B

• In winter- en zomerhaver.

Verpakking: 2 x 10 l

• In winter- en zomerspelt.
• In gras- en weiland.
• In gazons, grasvelden en golfterreinen.
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Selectief systemisch herbicide ter bestrijding van éénjarige en
doorlevende breedbladige onkruiden.
Met water mengbaar concentraat

• In winter- en zomertarwe.

310 g/l dichloorprop-P + 160 g/l MCPA

• In winter- en zomergerst.

+ 130 g/l mecoprop-P

• In winter- en zomerhaver.

Erkenningsnummer: 7618P/B

• In winter- en zomerspelt.

Verpakking: 2 x 10 l

• In fruitbomen en -struiken.
• In druivelaars.
• In notelaars
Groeiregulator ter voorkoming van legering.

Met water mengbaar concentraat

• In winter- en zomertarwe.

660 g/l ethefon

• In winter- en zomergerst.

Erkenningsnummer: 10941P/B

• In winter- en zomerspelt.

Verpakking: 4 x 5 l

• In wintertriticale.

NIEUW

• In winterrogge.
Groeiregulator ter voorkoming van legering.

Met water mengbaar concentraat
480 g/l ethefon

• Tegen legering in wintertarwe, winter- en zomergerst, winter- en zomerrogge,
winter- en zomertriticale, winter-en zomerspelt.

Erkenningsnummer: 8678P/B

• In vezelvlas.

Verpakking: 4 x 5 l

• In zomer- en winterkoolzaad.
• In tomaat (onder bescherming).
• In sierplanten (doorlevend, niet houtachtig).
Selectief herbicide ter bestrijding van grasachtige onkruiden.

Emulgeerbaar concentraat

• In fruitbomen.

125 g/L fluazifop-p-butyl

• In druivelaars.

Erkenningsnummer: 9476P/B

• In klein fruit.

Verpakking: 12 x 1 l en 4 x 5 l

• In aardbeien.
• In koolzaad.
• In vlas.
• In wortel- en knolgewassen.
• In uien, sjalotten en look.
• In bladgroenten.
• In erwten en bonen.
• In kruiden.
• In sierplanten en boomkwekerij.
• In suiker- en voederbieten en chicorei.
Herbicide ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige
onkruiden en eenjarige grasachtige onkruiden.

Olie Dispersie (OD)
40 g/l nicosulfuron
Erkenningsnummer: 10828P/B
Verpakking: 4 x 5 l
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• In maïs.

Selectief herbicide na-opkomst ter bestrijding van
breedbladige onkruiden.
Wateroplosbaar granulaat

• In winter- en zomertarwe.

20% metsulfuron-methyl

• In winter- en zomergerst.

Erkenningsnummer: 9481P/B

• In zomer- en wintertriticale, rogge, haver en spelt.

Verpakking: 10 x 100 g

• In vezelvlas.
Totaalherbicide in diverse teelten.

Met water mengbaar concentraat

• In alle teelten, waaronder fruitteelt.

240 g/l glyfosaat + 160 g/l 2,4-D

• In gazons en grasvelden en golfterreinen.

Erkenningsnummer: 10336P/B

• In grasland en weiland.

Verpakkingen: 4 x 5 l en 1 x 15 l

• Tijdelijk onbeteelde landbouwgronden.
• Niet verharde permanent onbeteelde terreinen.
• Spoorwegen.
Selectief herbicide ter bestrijding van éénjarige grassen en
breedbladige onkruiden.

Suspensie concentraat

• In wintertarwe.

500 g/l chloortoluron

• In wintergerst.

Erkenningsnummer: 8875P/B

• In wintertriticale en zomer- en winterspelt

Verpakking: 4 x 5 l

• In boomgaarden (appel en peer).
• In sierbomen en -heesters.
• In kwekerijen van fruitbomen en -struiken.
Groeiregulator ter voorkoming van overtollige vruchtzetting.

Met water mengbaar concentraat

• In appelbomen.

20 g/l 6-benzyladenine (6 BA)

• In perenbomen.

Erkenningsnummer: 10268P/B
Verpakking: 4 x 5 l
Herbicide na-opkomst ter bestrijding van
eenjarige onkruiden voor professioneel gebruik.
100 g/l bromoxynil

• In maïs.

100 g/l mesotrion
Erkenningsnummer: 10607P/B
Verpakking: 4 x 5 l
Biologisch insecticide. Dé basis in de biologische landbouw.

UITBREIDING

Emulgeerbaar concentraat

•	In aardappelen.

• In sluitkool.

10 g/l azadirachtine

•	In appels.

• In spinazie.

Erkenningsnummer: 10051P/B

•	In sierplanten.

• In kruiden waaronder kervel, 		

Verpakking: 4 x 5 l

• In vruchtgroenten waaronder tomaten,
paprika, pepers, aubergine, komkommer, ...
• In kleinfruit waaronder allerhande bessen,
braam- en frambozenstruiken.

koriander, peterselie, dille, ...
• In asperge.
• In lente-ui.
• In prei.

• In steenfruit zoals kersen- en
kriekenbomen, pruimenbomen, ...
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Groeiregulator.
Vruchtzetting bij peer en voorkoming van ruwschilligheid bij appel.
Wateroplosbaar granulaat

• In peer.

100 g/kg GA 4/7

• In appel.

Erkenningsnummer: 10220P/B
Verpakking: 20 x 100 g

500 SC

Fungicide ter bestrijding van Rhizoctonia in diverse teelten.

Suspensie concentraat

• Radijs onder bescherming en open lucht.

500 g/l tolclofos-methyl

• Rammenas en rettich open lucht.

Erkenningsnummer: 8748P/B

• In diverse slasoorten onder bescherming.

Verpakking: 4 x 5 l

• In siergewassen onder bescherming en open lucht.
®

Selectief herbicide tegen eenjarige tweezaadlobbige

NIEUW

onkruiden in granen.
Suspensie concentraat

• In wintertarwe.

500 g/l diflufenican +

• In wintergerst.

50 g/l florasulam

• In winterspelt.

Erkenningsnummer: 10386P/B

• In wintertriticale.

Verpakking: 20 x 0.25 l

• In winterrogge.
• In winterhaver.
Groeiregulator ter stimulering van de grasgroei.

Wateroplosbaar granulaat

• In grasland-weiland.

40 % gibberellinezuur A3

• In gazons.

Erkenningsnummer: 10471P/B

• In graszodenteelt.

Verpakking 20 x 80 g

• In sportvelden en golfterreinen.

UITBREIDING

Groeiregulator ter voorkoming van legering.

750 g/l chloormequat
9138P/B
Verpakkingen: 4 x 5 l en 2 x 10 l

•	Tegen legering in winter- en zomertarwe, haver, triticale en spelt en voor
zaadproductie.
•	In azalea’s: bevordert de bloemzetting en de vorming van zijdelingse
vertakkingen.
•	Bij éénjarige en niet-houtachtige doorlevende sierplanten: verkort de lengte van
de bloemstengel waardoor de planten meer gelijkmatig bloeien.
Fungicide voor de bestrijding van bladen afrijpingsziekten in granen.

Emulgeerbaar concentraat

•	In winter- en zomertarwe.

167 g/l bromoconazool + 107 g/l

•	In winter- en zomerrogge.

tebuconazool

•	In winter- en zomerspelt.

Erkenningsnummer: 10369P/B

•	In winter- en zomertriticale.

Verpakking: 4 x 5 l
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Herbicide na-opkomst ter bestrijding van
éénjarig onkruid.
Suspensie concentraat

•	In maïs.

100 g/L mesotrione
Erkenningsnummer: 10390P/B
Verpakking: 4 x 5 l
Herbicide na-opkomst ter bestrijding van
eenjarige onkruiden.
Suspensie concentraat

• In schorseneren.

300 g/l sulcotrion

• In maïs.

Erkenningsnummer: 10203P/B

• In vezelvlas.

Verpakking: 4 x 5 l

Selectief herbicide na-opkomst ter bestrijding van éénjarige en
doorlevende grassen.
Emulgeerbaar concentraat

• In suiker- en voederbieten.

50 g/l quizalofop-ethyl D

• In aardappelen en in de aardappelpootgoedteelt.

Erkenningsnummer: 8612P/B

• In koolzaad en vlas.

Verpakkingen: 12 x 1 l en 4 x 5 l

• In kerstsparren (Picea et Abies).
• In erwten en veldbonen (paarden-, druiven- en tuinbonen).
• In witloofwortelen en chicorei.
• In schorseneren, uien, sjalot en wortelen.
• In aardbeien.
• In rode biet, pastinaak, knolselder, radijs, rettich, koolraap, raap
(stoppel- en meiraap), mierikswortel, knoflook en wortelpeterselie.
• In rammenas.
Groeiregulator ter voorkoming van legering.

Emulgeerbaar concentraat

• In zomer- en wintergranen (tarwe, gerst, rogge, haver, triticale en spelt).

175 g/L Trinexapac-ethyl

• In Italiaans en Engels raaigras (graszaadteelt).

Erkenningsnummer: 10141P/B

• In timotheegras (graszaadteelt).

Verpakking: 12 x 1 l en 4 x 5 l
Selectief systemisch herbicide ter bestrijding van éénjarige en
doorlevende breedbladige onkruiden.
Met water mengbaar concentraat

• In granen (tarwe, gerst, spelt, haver, triticale en rogge).

500 g/l 2,4-D

• In graszaadteelt.

Erkenningsnummer: 7013P/B

• In grasland en weiland.

Verpakking: 4 x 5 l

• In gazons en grasvelden en golfterreinen.
• In maïs.
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Selectief systemisch herbicide ter bestrijding van éénjarige en
doorlevende breedbladige onkruiden.
Met water mengbaar concentraat

• In granen (tarwe, gerst, spelt, haver, triticale en rogge).

750 g/l MCPA

• In vezelvlas.

Erkenningsnummer: 9310P/B

• In grasteelt.

Verpakkingen: 12 x 1 l en 2 x 10 l

• In grasland en weiland.
• In gazons en grasvelden en golfterreinen.
• In fruitbomen en -struiken en druivelaars.
• In sierbomen en -heesters.
Selectief systemisch herbicide ter bestrijding van éénjarige en
doorlevende breedbladige onkruiden.

Suspensie concentraat

• In maïs en suikermaïs.

401,58 g/l bromoxynil waarvan

• In vlas.

385 g/l bromoxynil butyraat

• In uien, sjalot en knoflook.

Erkenningsnummer: 9796P/B

• In prei en prei zaaibed.

Verpakking: 12 x 1 l

• In lente-ui.
• In bieslook.

® 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/belu.

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

