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Weerstandverhoging van fruitbomen en planten
De fruitbomen staan volop in bloei, de eerste vruchtzetting wordt zichtbaar. Zij hebben de winter gelukkig goed
doorstaan. Maar de volgende vijanden liggen al op de loer; virussen, schimmels, bacteriën, rupsen, luizen…..
U gaat binnenkort de spuit weer hanteren om deze onwelkome gasten te lijf te gaan. Maar u weet ook dat
bestrijdingsmiddelen de plantengroei, de vruchtkwaliteit, het milieu én uw portemonnee geen goed doen.
Gelukkig zijn er alternatieven.
Plant Health Care heeft het product PreTect ontwikkeld; geen bestrijdingsmiddel maar een bladmeststof met veel
positieve werkingen. Het bevat een eiwit, dat natuurlijke defensiemechanismen in planten in werking zet. Terwijl
pesticiden de belagers doden, ontlokt PreTect een reactie aan de plant waardoor deze in staat is zichzelf beter te
verdedigen tegen insecten, schimmels, bacteriën en virussen.

PreTect wordt geleverd in zakken van 2 kilogram (€ 95,-). Afhankelijk van de teelt wordt PreTect 3 tot 5 maal
toegepast. Het beste tijdstip voor toepassing is enkele dagen voor cruciale veranderingen in de teelt, zoals
bloemzetting, vruchtzetting en lengtegroei, en kan tot aan de pluk worden toegepast.
Het is een 100% natuurlijk product, maar niet biologisch.
Dosering: fruitbomen: 1-1,5 kg/ha, aardbeien: 1,5 kg/ha, bes-planten: 1 kg/ha. Verspuiten met chloorvrij water.

Extra Calcium voor de fruitteelt
Calcium is een belangrijke drager van veel processen die zich in een plant afspelen. Planten zonder of met weinig
mycorrhizaschimmels nemen calcium via de wortels moeilijk op. Natural green bestaat uit microscopisch fijne
calciumdeeltjtes die wél goed opneembaar zijn via het blad en zelfs de vrucht. Het verhoogt de weerstand tegen
ziekten, aantastingen en klimaatstress, en het verhoogt de opslag- en transport capaciteit van planten en fruit.
Het goede nieuws is dat Natural Green ook is toegelaten in de biologische teelt!
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PHC PreTect werkt van binnenuit, is residuvrij en kan worden toegepast op zachtfruit,
fruitbomen en kwekerijplanten. De voornaamste effecten zijn:
 betere Calcium-opname
 meer en grotere vruchten en bloemen
 beperkt het scheuren en zorgt voor steviger fruit met een langer uitstalleven
 hoger Brix-getal
 afname van aantastingen, en daardoor minder bestrijdingsmiddelengebruik
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Natural Green wordt toegepast in de volgende drie fasen van groei, tot aan de pluk:
 Bij de eerste lengtegroei van zaailingen of jonge aanplant
 Gedurende en direct na de bloei
 Gedurende de groeiperiode en het rijpen van fruit
Toepassing: in elk geval tweemaal gedurende de eerste 6 à 7 weken vanaf de eerste
bloei, in combinatie met PreTect. Vervolgens nog twee keer gedurende de teelt.
Dosering: 1-1,5 kilo per hectare.
Wij leveren Natural Green in potten van 1 kg (€ 30,-) of dozen van 3 kg (€ 84,-).

Biologische plantAARDIGE meststof in prijs verlaagd!
Velen van u zijn bekend met de bijzondere kwaliteiten van de vloeibare plantAARDIGE biologische meststoffen
van Plant Health Care. In de natuur zijn planten afhankelijk van plantaardige meststoffen. Daarom kiezen experts
ook voor deze meststoffen in de fruitteelt.
OPF is een hoogwaardige totaal-meststof in de samenstellingen 6.5.6 en 8.3.3 plus daarbij alle belangrijke
micronutriënten. De Calcium in OPF is goed en snel opneembaar, geeft geen vlekken op blad of vrucht, en geen
risico voor bladverbranding. OPF is goedkoop, efficiënt en 100 % natuurlijk. Geschikt voor gangbare en
biologische teelten en kan het hele jaar worden toegepast.
Dosering: OPF kan zowel als wortel- als bladmeststof worden toegepast. In de fruitteelt is het advies om bij
iedere bladbespuiting 3-4 liter/ha OPF toe te voegen. Dit kan verhoogd worden tot 10 liter/ha.
Leverbaar in jerrycans van 20 liter (€ 45,50) en IBC’s van 500 of 1000 liter (€ 983,- en € 1885,-)

Heeft u ze al gezien?

Plant Health Care producten zijn te verkrijgen via uw vertrouwde leverancier.
Daar kunt u vanzelf ook terecht voor een uitgebreid advies.
Vlamings De Mortel BV
Nachtegaallaan 29
5425 RT De Mortel
T: 0492 – 319434
info@vlamings.nl
www.vlamings.nl

Uw adviseurs:
Jelle Gerstel: 06-53 99 08 21
Ad Hurks: 06-10 11 46 63
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De handige overzichten met de meest belangrijke producten die voor uw teelt geschikt zijn? Voor de fruitteelt is
er een Programma Appel & Peer en een Programma Zachtfruit. En we zouden onze naam geen eer aandoen
zonder een speciaal programma van producten waarmee u écht residuvrij kunt telen!
We sturen ze u graag toe, maar u vindt ze natuurlijk ook op de website www.planthealthcare.eu
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