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Delegate™  en perebladvlo

DELEGATE heeft een zeer goede en snelle werking tegen de perebladvlo. 

Bij positionering op de jonge larven van de tweede generatie komt DELEGATE 
het beste tot zijn recht. 

Perebladvlo kan veel schade veroorzaken in de boomgaard. De directe schade 
aan het gewas ontstaat vooral door zuigschade rondom de nieuw aangelegde 
bloemknoppen voor het volgende jaar en de gevormde honingdauw op blade-
ren, scheuten en vruchten.  Dit geeft niet alleen bevuiling, zuig- en brandplek-
jes op het gewas maar vormt ook de basis waarop later de roetdauwschimmel 
zich kan vestigen, welke niet meer afspoelt en sterke kwaliteitsvermindering van 
peren geeft.

DELEGATE, 
- Bij voorkeur inzetten op de jonge larven (L1-L3) 
- Werkt via contact en via opname
- Heeft een werking op alle stadia van de perebladvlo dus ook de oudere larven 

en de adulten. 
- Blijft 2 tot 3 weken na toepassing een werking hebben op zuigende larven
- Sterke knockdown werking waardoor het resultaat al heel snel zichtbaar is

Hoewel de bestrijding van fruitmot redelijk goed onder controle is, blijft DELEGATE 
een welgekomen afwisselpartner in kader van een goed resistentiemanagement. 

Diverse proeven en de praktijk bevestigen de uitstekende werking van DELEGATE 
op fruitmot.  

Delegate™  en fruitmot

 Schade perebladvlo Perebladvlo in de cyclus

 Schade fruitmot Fruitmot in de cyclus

Teelt Te bestrijden  
organisme Dosering /ha LWA Max. aantal toe-

passing/ teeltcyclus WT

PEER Perebladvlo, Fruitmot,
Vruchtbladrollers 200 g/ha haag 1 7

APPEL Fruitmot,
Vruchtbladrollers 200 g/ha haag 1 7

Toepassing vanaf na de bloei van het gewas. 1 toepassing per seizoen, 90% driftreducerende 
techniek plus 30 meter bufferzone naar oppervlaktewater

Dosis



• Efficiënt tegen perebladvlo en fruitmot

• Unieke werkingswijze, goede afwisselpartner in het schema

• Actief met lage hoeveelheden actieve stof/ha

• Bijzonder gunstig NUL-residu profiel

Sterk in fruit
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