ProNet-Alfa

Zachte, biologische uitvloeier – hechter, zeer geschikt voor het toepassen tijdens
gevoelige perioden van het gewas
Productsoort
Type aanduiding
Fysische toestand
Samenstelling
Soortelijk gewicht
Kleur
pH
UN nummer
Transportgevarenklasse(n)
Opslag
Verpakking

Toevoegingsstof
14296N
Vloeistof
Melkeiwitten
1,36kg/l
Crèmewit
8-9
Geen
Geen
Vorstvrij
5 liter

ProNet-Alfa is een zachte uitvloeier – hechter, op basis van natuurlijke melkeiwitten die, in tegenstelling tot
veel andere uitvloeiers, de werking van gewasbeschermingsmiddelen niet hard maakt voor het gewas. Dit is
belangrijk voor bijvoorbeeld de fruitteelt. ProNet-Alfa wordt toegevoegd aan gewasbeschermingsmiddelen ter
bevordering van de werking en de penetratie. Het lost de wasuitscheidingslaag van insecten op.

Voordelen





Zacht voor het gewas
100% biologisch afbreekbaar
Verminderd zichtbaar residu
Zeer geschikt op planten met waterafstotende, wasachtige oppervlakten.

Advies

Zie tabel op volgende pagina
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Advies
Toevoegen tijdens gevoelige perioden i.v.m gewasveiligheid dosering. 100 - 200 ml per 100 lt spuitvloeistof.
Lost de wasuitscheidingslaag van diverse insecten op zoals perenbladvlo.
ProNet-Alfa lost de wasuitscheidingslaag (zoals honingdauw) van verschillende insecten op zoals perebladvlo,
bloedluis, roestmijt etc. Hierdoor zorgt ProNet-Alfa ervoor dat de insecticiden beter hun werk kunnen doen. Het
laat de waslaag van het blad volledig intact. Bij ernstige aantasting (vetlaag op het blad) kan ProNet-Alfa ook
enkel worden gespoten om de vetlaag op te lossen. De dag erna beregenen zodat de insecten bloot komen te
liggen en vervolgens een bestrijding uitvoeren. ProNet-Alfa is een natuurlijk product. Hierdoor is het product
beperkt houdbaar en wordt geadviseerd de aangebroken verpakking tijdens het seizoen op te gebruiken.

Opmerking
Na openen van de verpakking is het product beperkt houdbaar. Maak aangebroken verpakkingen op tijdens het
seizoen.
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