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Effect ief  en nat uurvr iendeli jk  m iddel t er  voorkom ing van t akst er f t e als gevolg van schim m elinfect ies. 

Toepassingsgebieden:
Alle bedekte en onbedekte teelten van fruit, houtig klein fruit en druiven.

Fysiek  werkende st of fen: Acrylaatemulsies en vulstoffen  
Toelat ingsnum m er : Vrijgesteld van toelating EU besluit (DG Sanco)
Adviesdoser ing: 1 deel BlocCade?  op 9 delen water
Verpakk ing: 1, 5 & 10 liter

Product inform at ie:
BlocCade® is een effectief en natuurvriendelijk middel ter voorkoming van taksterfte als gevolg van 
schimmelinfecties door o.a. Eutypa lata, Botryosphaeria en Esca.

BlocCade® is gezien de 100% fysische werking vrijgesteld van registratie in Europa. Besluit ?Standing Commitee/ 
DG Sanco mei 2014.

Werk ing:
De kleine inerte deeltjes in BlocCade?  dringen bij toepassing op de verse snoeiwonden binnen in het vasculaire 
systeem waardoor er geen infectie plaats kan vinden.

 

Voor en na toepassing

Gebruik :

BlocCade?  dient voor gebruik goed geschud te worden. BlocCade® mengen in een verhouding van 1 op 9 met, bij 
voorkeur, hand lauw leidingwater. BlocCade® kan met behulp van kwast, rugspuit of Felco-19 handschaar met 
verstuiver worden aangebracht. Breng de suspensie gedurende of direct na de snoei ruim aan op de nieuwe 
snoeiwonden. Gebruik bij een toepassing van BlocCade® met een rug spuit een grove nozzle. (Teejet 8005 / 5 ltr 
nozzle) 
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Bij voorkeur toepassen bij drogende, vorstvrije weersomstandigheden.

De aangemaakte suspensie binnen 24 uur gebruiken en toepassing van BlocCade® de gebruikte apparatuur goed 
reinigen.

Voordelen:
- Langdurige werking.
- Geen nadelig effect op mens, dier & milieu.
- Geen residu. 
- Geen resistentie.
- Kan gemengd worden met fungiciden.
- Ook werkzaam bij lagere temperaturen.
- Veilig in gebruik bij oppervlaktewater.
- Toepassing kan uitgevoerd worden zonder spuitlicentie.
- Staat op de Skal inputlijst
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