
Gazelle kamt luizen het veld uit 

Virussen vormen een structurele

bedreiging voor de bloembollenteelt.

Luisbestrijding is essentieel om virus-

overdracht te voorkomen. Pyrethroïden

weren luizen uit het gewas, maar zijn niet

altijd afdoende. Het tijdig inzetten van een

effectieve luisdoder zoals Gazelle blijft

daarom zeer belangrijk.

Gazelle bevat 20% acetamiprid en werkt sterk en
langdurig tegen alle soorten luizen. De werkzame
stof behoort tot de chemische groep van de
neonicotinoïden (CNI’s). Het middel is
geformuleerd als een gebruiksvriendelijk
wateroplosbaar granulaat.

Meervoudige werking
Acetamiprid heeft een meervoudige werking.
Luizen die door de spuitvloeistof zijn geraakt,
gaan direct dood (contactwerking). Bovendien
wordt het middel opgenomen door het blad,

waarna het zich door de plant verspreidt (syste-
mische werking). Dankzij de translaminaire wer-
king verdeelt het middel zich goed door het blad
en bestrijdt het luizen ook op moeilijk bereikbare
plaatsen, zoals de onderzijde van het blad.

Toegelaten in alle bolgewassen
Gazelle is toegelaten in alle onbedekte en
bedekte teelten van bloembollen- en bolbloem-
gewassen. Het is dus ook inzetbaar in de
broeierij.

Sterk tegen vele insecten
Gazelle heeft een sterke en snelle werking tegen
alle luizen, waaronder de veel voorkomende
groene perzikbladluis, zwarte bonenluis en
katoenluis. Daarnaast bestrijdt het andere
insecten, zoals cicaden, leliehaantjes en trips.

Versterkt de virusbestrijding
Proeven bevestigen de extra virusreducerende
werking van Gazelle t.o.v. schema’s met uitsluitend
pyrethroïden. Zodra luizen in contact komen
met het middel stopt de zuigactiviteit zeer snel.

Ook in de bloei toepasbaar
Gazelle is veilig voor hommels en bijen. Het
middel is daardoor toepasbaar in de bloei. Juist in
deze periode vindt bij tulpen de meeste virus-
overdracht plaats.
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Advies
In tulpen vindt virusoverdracht door luizen al
zeer vroeg in de teelt plaats. Start daarom op tijd
(begin april) en gebruik Gazelle wanneer luizen
verwacht worden of al zijn aangetroffen.
Regelmatige bespuitingen met dit middel
voorkomen kolonievorming en reduceren de
virusoverdracht. Bovendien heeft Gazelle een
lange nawerking.

In gladiolen en de bedekte teelt van lelie is
Gazelle onder andere effectief tegen trips.

In lelies wordt frequente toepassing van Gazelle
tegen luizen eveneens aanbevolen.

Dosering
De adviesdosering in onbedekte teelten van 
bloembollen en bolbloemen is 230 g/ha.
In onbedekte teelten mag Gazelle maximaal 3x 
per jaar worden toegepast met een interval van 30 
dagen.
Gebruik in bedekte teelten een concentratie van 
0,025% (25 g/100 liter water). In combinatie met 
andere middelen (tankmix)is geen uitvloeier 
nodig. In bedekte teelten mag het maximaal 6x 
per jaar worden toegepast met een interval van 7 
dagen.

Veilig voor gewas en omgeving
Gazelle heeft geen beperkingen ten aanzien van
drift of toepassing in grondwaterbeschermings-
gebieden. Gazelle is veilig voor het gewas en
mengbaar met alle gangbare middelen.
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De voordelen van Gazelle®

� Sterk tegen alle luizen
� Versterkt de virusbestrijding
� Past perfect in alle bolgewassen
� Flexibel toepasbaar, ook tijdens de bloei

Lees voor het gebruik eerst het etiket. Gazelle® is een geregistreerd handelsmerk van Nippon Soda.
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Virusproeven tulp (Yokohama)

� onbehandeld    � pyrethroïde    � pyrethroïde + Gazelle
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