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Aviator®, Evora®, Skyway®, Variano®, Xpro® :
Ged. Handelsmerken Bayer AG.
Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14,
1831 Diegem (Machelen), Belgium

www.cropscience.bayer.be

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees altijd het
etiket en de productinformatie voor gebruik. Voor verdere
productinformatie met inbegrip van gevaarzinnen en symbolen,
raadpleeg www.fytoweb.be.

Hogere opbrengsten
met een fungicide
op basis van
Xpro technologie

graanfungiciden in tarwe

graanfungiciden in gerst
In gerst is het beste toepassingstijdstip het stadium laatste blad tot het verschijnen van de baarden.
Op dat moment kunnen de fungiciden op basis van Xpro technologie hun meerwaarde bij de bestrijding
van netvlekkenziekte, Rhynchosporium, dwergroest en zeker ook Ramularia maximaal bewijzen.

We bevelen aan deze fungiciden te gebruiken in het aarstadium van tarwe.
Dit laat toe om optimaal gebruik te maken van de unieke eigenschappen en de krachtige werking tegen ziekten zoals
Septoria, bruine en gele roest en Fusarium. De toepassing op het juiste moment leidt tot een maximaal rendement.
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