ProteCtie Glasgroente
Te c h n i s c h e p ro d u c t i n f o r m a t i e vo o r e f f e c t i eve gew a s b e s c h e r m i n g

Gazelle ®. De beste keus tegen luizen

Door het wegvallen van oude middelen en de
uitbreiding van belichte teelten vormen insecten
een groeiend probleem in de vruchtgroenteteelt.
Gazelle® beschermt gewassen snel en langdurig
tegen alle soorten luizen.

Meervoudige werking

Gazelle® is het nieuwe middel tegen luis in
de bedekte teelt van aubergine, tomaat,
paprika en Spaanse peper, alsmede augurk,

Gazelle® pakt luizen 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
opname door het insect. De werkzame stof wordt
snel door het blad opgenomen en verspreidt zich
translaminair en systemisch door het gewas. De
sapstroom brengt het middel bij de groeipunten.
Hierdoor profiteert het gewas optimaal van de
lange duurwerking tegen luizen.

courgette, komkommer en andere
cucurbitaceae met eetbare schil. De actieve
stof acetamiprid werkt snel en langdurig,
maar is veilig voor hommels, bijen (inclusief
broed) en andere nuttige insecten. Gazelle®
past daarom uitstekend in geïntegreerde

Zeer effectief
teeltwijzen. Gazelle kent geen re-entry
beperkingen, heeft een korte veiligheidstermijn van drie dagen en een Europese
MRL.

In tal van proeven (overwegend in sierteeltgewassen) is Gazelle® zeer effectief gebleken. Het
boekt uitstekende resultaten tegen katoenluis,
wolluis en andere soorten luizen. De luisdosering
(0,025%) heeft ook een beperkte nevenwerking
op onder andere wittevlieg, trips, wantsen (vooral
nimfen) en cicaden.

het uitstekend in de geïntegreerde teelt. De
afwezigheid van re-entry beperkingen en de korte
veiligheidstermijn van drie dagen maken Gazelle®
eveneens tot een prima correctiemiddel.
ei
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Amblyseius cucumeris
Amblyseius degenerans
Aphidius spp.
Encarsia formosa
Macrolophus caliginosus
Orius spp.
Phytoseiulus persimilis
Bombus spp.

Effect van Gazelle® op katoenluis in chrysant
(Bron: De Bredelaar, Elst)
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Effect van Gazelle® op wolluis in roos
(Bron: PPO Glastuinbouw)

Uitstekend integreerbaar
Natuurlijke vijanden zijn belangrijk om onder
andere wittevlieg, spint, trips en wantsen onder
controle te houden. Gazelle® is veilig voor
hommels en bijen (inclusief broed) en heeft een
korte nawerking op natuurlijke vijanden, roofwantsen uitgezonderd (zie figuur). Hierdoor past

Toepassing
 Doseer 25 g/100 l (0,025%)
 Gebruik 1.000 tot 2.000 l water met uitvloeier
voor een goede gewasbedekking.
 Wissel Gazelle® af met andere middelen om
resistentieopbouw te voorkomen.
®
Gazelle
is goed mengbaar met fungiciden en

insecticiden.

De grote voordelen van Gazelle ®
Zeer effectief tegen alle soorten luizen
Veilig voor hommels en bijen, relatief veilig voor andere nuttige insecten
Korte veiligheidstermijn van drie dagen en Europese MRL
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Lees voor het gebruik eerst het etiket. Gazelle® is een geregistreerd handelsmerk van Nippon Soda.
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