
Gazelle rekent direct af met lastige luizen en
coloradokevers

Gazelle is het sterke, breed werkende

middel tegen lastige insecten in de

aardappelteelt. De actieve stof acetamiprid

werkt snel en langdurig tegen veel lastige

insecten. Het is in de bloei toepasbaar en

relatief onschadelijk voor andere nuttige

insecten. Deze eigenschappen maken een

radicale aanpak mogelijk van onder andere

vuilboom-, wegedoorn- en boterbloem-

luizen en van de gevreesde coloradokever.

Gazelle houdt het aardappelgewas

langdurig vrij van deze belagers.

In de aardappelteelt is de druk van moeilijk te
bestrijden luizen en coloradokevers de laatste
jaren sterk toegenomen. Alleen tijdig ingrijpen
voorkomt dat insecten het gewas in hun greep
krijgen. Voor een effectieve bestrijding van luizen
en coloradokevers is een radicale aanpak
noodzakelijk. Met Gazelle kiest u voor de
volledige aanval.

Meervoudige werking 
Gazelle pakt de insectendruk in het gewas op
meerdere fronten aan. De gebruiksvriendelijke
spuitkorrel (SG) bevat 20% acetamiprid, een
neonicotinoïde. Deze stof blokkeert de
overdracht van zenuwprikkels, waardoor het
insect verlamd raakt en snel dood gaat. 
Gazelle werkt via rechtstreeks contact en via
opname door het insect. De werkzame stof wordt
snel door het blad opgenomen en verspreidt zich
translaminair en systemisch door het gewas. In
een groeiend gewas transporteert de sapstroom
het middel naar de groeipunten. Hierdoor komt
het ook bij moeilijk te raken insecten en
profiteert het hele gewas van de lange
duurwerking. 

Technische productinformatie voor ef fect ieve gewasbescherming

ProteCtie Akkerbouw
Gazelle®



Sterk tegen lastige insecten
Gazelle is compleet en breed werkzaam, ook
tegen lastige insecten.
Luizen Naast groene perzikluis en aardappel -
topluis worden ook lastige soorten zoals de
wegedoornluis, vuilboom luis en de zeer taaie
boterbloemluis effectief opgeruimd. 
Coloradokever Van de coloradokever bevindt
zich in augustus meestal een mengpopulatie van
volwassen insecten en larven in het gewas.
Gazelle pakt beide stadia aan. 
Wantsen en cicaden Naast luizen en
colorado kevers kunnen wantsen en cicaden het
gewas belagen, vooral in de luwte van bomen. Met
Gazelle neemt u ook deze plaaginsecten mee.

Toepassing
�Gebruik 250 gram Gazelle per hectare. 
� Spuit met voldoende water voor een goede
gewasbedekking. Hierdoor profiteert u zowel
van de contactwerking als van de werking via
opname door het insect. 

�De werking hangt niet af van de temperatuur,
wat bij pyrethroïden wel het geval is. Bovendien
is Gazelle snel regenvast. Beide factoren maken
het middel flexibel inzetbaar.

� Pas Gazelle maximaal 3 x per seizoen toe
(interval 21 dagen) om resistentieopbouw te
voorkomen.

�De veiligheidstermijn bedraagt 14 dagen.
�Gazelle is goed mengbaar met de gangbare
fungiciden en insecticiden.
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De grote voordelen van Gazelle®

�   Effectief tegen alle luizen en de coloradokever (inclusief larven)
�   Werkt snel en langdurig 
�   Geen uitvloeier nodig

Gazelle® is een geregistreerd handelsmerk van Nippon Soda Co., Ltd.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
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spuitmomenten pootgoed

spuitmomenten consumptie- en zetmeelaardappelen

aardappeltopluis
perzikluis

wegedoornluis
vuilboomluis
boterbloemluis 
coloradokever


