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Sinergy® GrowShield
   

Versterkt de bestrijding tegen plaaginsecten.

Het aanbod effectieve middelen krimpt en tussen 
chemische toepassingen en introductie van biologie 
ontstaan ‘gaps’. Het aantal toepassingen van toegelaten 
middelen wordt aan banden gelegd en chemisch 
ingrijpen kost je je biologie. Een duurzame oplossing is 
de werkzaamheid van middelen significant te 
versterken zodat trips, spint, galmijt, bladluis en rups 
effectiever worden bestreden.

Geen MRL

Geen residu

Veilig voor de meeste biologie*

Verkrijgbaar in 1l fles of 10l can

Verbetert het resultaat van
gewasbeschermingsmiddelen

Meetbaar betere werking tegen plaaginsecten

Met Sinergy® GrowShield in de spuitmix wordt de 
werking van gewasbeschermingsmiddelen tegen 
plaaginsecten zoals trips, spint, galmijt, luis en rups 
versterkt. Het product is veilig* voor de meeste 
natuurlijke vijanden en past daardoor perfect in een 
geïntegreerd systeem.

Onderzocht in Nederlandse proeftuinen 

Sinergy® GrowShield is toegelaten in alle teelten en 
mag toegepast worden i.c.m. alle gewasbeschermings-
middelen. De bewezen werking is onderzocht in Neder-
landse proeftuinen. Het product is veilig voor gewas, 
mens en milieu.

De hulpstof Sinergy® GrowShield is ontwikkeld in 
Nederland en is een gepatenteerde emulsie van ortho-
siliciumzuur en plantaardige oliën.
   
Meer informatie
 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van dit 
product? Bel snel met één van onze specialisten.

  

*Test voor grootschalig gebruik op een klein oppervlak.
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Product:

Sinergy® GrowShield

  - Toegelaten in alle teelten
  - Toepasbaar met de meeste gewasbeschermingsmiddelen

Gebruiksvoorschrift:

  - Spuiten met een minimum interval van 7 dagen.

Versterkt de werking 
tegen:

Maximale dosering 
per behandeling:

Spuitmix 
in combinatie met:

100-200ml/100l*
*maximaal 2l/ha

100-300ml/100l*
*maximaal 3l/ha

trips
spint
galmijt
rups

biologische- en chemische
insecticiden

bladluis

Toepassing en opschalen:

Test voor grootschalig gebruik Sinergy® GrowShield op een klein oppervlak. 
Wij adviseren het onderstaande stappenplan te hanteren:

Stap 1: test op een paar planten
Stap 2: test op een aantal rijen of kraanvak
Stap 3: test op een significant areaal in een gesloten kas
Stap 4: pas grootschalig toe in gehele kas

Vergelijk altijd met een representatieve referentie en pas geen hogere doseringen toe dan 
aangegeven.

Toelatingsnummer: 16179N

Toepassingsschema:
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