
Mengverhouding:
Schud de verpakking goed voor het 
gebruik.

Maak een mix van één deel BlocCade?  en 9 
delen water. Eventueel kunt u voor de 
behandeling van grote oppervlakken 
minder water toevoegen, zodat er 
eenvoudiger voldoende laagdikte op de 
wond wordt aangebracht. 

Het opdrogen van BlocCade zal tussen de 5 
en 45 minuten duren. Zorg dat de gehele 
wond wordt afgedekt door BlocCade? .

BlocCade?  kan ontmengen nadat het met 
water is vermengt. Zorg ervoor dat de 
spuitvloeistof voldoende in beweging blijft 
voor en tijdens het aanbrengen.

Spuit bij voorkeur direct na het ontstaan 
van de wond de BlocCade?  direct op het 
open wond oppervlak en de ruimte 
daaromheen. 

Hierdoor ontstaat een coating die de wond 
afschermt van infecties van buitenaf. 

Spuit BlocCade?  bij drogend en vorstvrij 
weer. Spuiten na snoeien op bloedende 
wonden is niet effectief. 
Wij adviseren daarom alleen BlocCade?  te 
spuiten in de periode dat de boom geen 
sapstroom heeft na het snoeien.

Gebruik een spuitnozzel met een 
voldoende grote opening en géén holle 
kegel dop. Bij voorkeur een Teejet 8004 of 
vergelijkbaar. Toepassing met een rugspuit 
en boomgaardspuit.

Afhankelijk van de wijze van spuiten en de 
hoeveelheid wonden, breng 10 tot 20 liter 
per hectare aan. 
(100-200 liter spuitvloeistof) 
Na gebruik de spuitapparatuur goed met 
water schoonspoelen. Eventuele 
opgedroogde BlocCade?  verwijderen met 
een oplosmiddel zoals ethylacetaat of 
isopropyl alcohol. 
BlocCade?  vermengd met water heeft een 
beperkte houdbaarheid van 24 uur. 
(Opslag bij kamertemperatuur, buiten de 
gewasbeschermingsopslag)

Ingrediënten:
Acrylaatemulsies, water, vulstoffen, 
uitvloeier.
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BlocCade?  is een fysieke coat ing voor  het  
afscherm en van plant wonden. Door  

BlocCade?  op de plant wonden aan t e 
brengen, voorkom t  u dat  uw  plant en worden 
geïnfect eerd door  schim m els, zoals Eut ypa, 

Bot ryosphaer ia, Neonect r ia en Esca
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