
ProteCtie Akkerbouw

Sterk en flexibel tegen Phytophthora 

Met Versilus staan aardappeltelers sterk in

de strijd tegen Phytophthora. Het is een

goed doseerbare spuitkorrel. De werkzame

stof benthiavalicarb biedt een drievoudige

bescherming: preventief, curatief en lokaal

systemisch. Dankzij het gunstige milieu-

profiel past het middel ook uitstekend in

teelten waar een lage hoeveelheid actieve

stof van belang is. 

Versilus is in alle aardappelteelten toegelaten ter
bestrijding van Phytophthora infestans. Het bevat
15% benthiavalicarb. Deze werkzame stof heeft
zijn waarde al vele jaren bewezen. 

Drievoudige werking
Versilus voorkomt de kieming van Phytophthora-
sporen op het gewas. Uit proeven blijkt dat het
één van de sterkste preventieve middelen is.
Bovendien bestrijdt het direct na opname
beginnende infecties in stengels en bladeren
(curatieve werking).Versilus dringt snel door in
het blad, waarna het zich in de plant verspreidt.
Deze lokaal systemische werking biedt jonge
bladeren en stengels extra bescherming, vooral
tijdens perioden van sterke groei. Versilus is
binnen 1 uur regenvast. Ook die eigenschap maakt
het tot een van de meest betrouwbare middelen. 

Toepassing 
Pas Versilus toe vanaf de opkomst van het gewas.
De dosering bedraagt 0,5 kg/ha of 0,4 kg/ha
indien een uitvloeier of Olie-H wordt gebruikt.
Houd een spuitinterval aan van 5-7 dagen.
Gebruik voldoende water om een volledige
gewasbedekking te realiseren. In de snelle
groeifase en bij ongunstige weersomstandigheden
kunt u de interval verkor-ten naar 5 dagen, wat
extra zekerheid biedt. 

Knolbescherming
Sporen die van het gewas afspoelen veroorzaken
knolaantasting. Regelmatige toepassing van Versilus
vermindert de sporenuitstoot aanzienlijk, wat de
kans op knolphytophthora sterk verkleint. Voeg
zodra knolbescherming nodig is een specifiek
knolbeschermingsmiddel toe. 

Technische productinformatie voor ef fect ieve gewasbescherming

Versilus®



Pootgoed 

Versilus 0,4 kg/ha + uitvloeier 

Versilus 0,5 kg/ha

Versilus 0,4 kg/ha + uitvloeier 

Versilus 0,5 kg/ha

Versilus 0,4 kg/ha
+  

amisulbrom 0,3 l/ha

oxathiapiproline Versilus 0,4 kg/ha
+  

amisulbrom 0,3 l/ha

Versilus 0,4 kg/ha + Olie-H

Opkomst Snelle loofgroei Knolvorming Afrijping

% Phytophthora

Onbehandeld op 8 juli 100% aangetast
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Versilus 0,4 kg/ha + uitvloeier / Versilus 0,4 kg/ha + amisulbrom 0,3 l/ha

Versilus 0,5 kg/ha / oxathiapiproline 0,15 l/ha + amisulbrom 0,3 l/ha / Versilus 0,4 kg/ha + amisulbrom 0,3 l/ha

Consumptie en zetmeel



Weinig actieve stof per hectare  
Versilus bevat per toepassing weinig actieve stof
per hectare. Bij een dosering van 0,5 kg/ha wordt
75 gram benthiavalicarb gebruikt. Bij een
bespuiting met 0,4 kg/ha in combinatie met een
uitvloeier is dit slechts 60 gram. Hierdoor past
het middel uitstekend in teelten van tafel-
aardappelen en PlanetProof teelten.

Versilus als toevoeging 
De curatieve werking van de werkzame stof
benthiavalicarb pakt beginnende infecties direct
aan. Bij hoge druk versterkt de toevoeging van
Versilus de effectiviteit van bespuitingen tegen
Phytophthtora in het spuitschema. Als toevoeging
volstaat in deze gevallen een dosering van 0,2
kg/ha.  

“als toevoeging”  Versilus 0,2 kg/ha

% Phytophthora

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0
8 juli 15 juli 21 juli 29 juli 5 aug

propamocarb + fluopicolide 1,2 l/ha

propamocarb + fluopicolide 1,2 l/ha + Versilus 0,2 kg/ha 

Onbehandeld op 8 juli 100% aangetast
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De voordelen van Versilus®

�   Effectieve bescherming tegen Phytophthora
�   Flexibel spuitinterval vanaf 5 dagen
�   Per jaar 8 bespuitingen toegestaan
�   Weinig actieve stof per ha

Versilus® is een geregistreerd handelsmerk van Certis Europe B.V.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. PA
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Complete bescherming


