
Pak de Plus en verwacht meer!

Optimale groeiregulatie

Maximale oogst optimalisatie

Perfecte plantversterking



Wat zijn de voordelen voor u?

 Optimale groeiregulatie
  
•  Besparing snoeikosten tot € 1.000,- ha/jaar; 

• Meer licht in de boom; 

• Langere levensduur voor regelmatig behandelde bomen;

• Balans tussen scheutgroei, vruchtzetting en opbrengst.

 Maximale oogstoptimalisatie
 
•  Verhoogt bij weinig bloemen de vruchtzetting en opbrengst;

• Vermindert beurtjaargevoeligheid; 

• Verbetert kleur, maatsortering, hardheid en bewaarbaarheid van het fruit;

• Helpt gevolgen van stress te voorkomen.

 Perfecte plantversterking

• Meer natuurlijke weerstand; 

• Bescherming tegen schimmels, insecten en bacteriën;

• Minder vorstschade.

Uitgaande van e 25,- per uur

% vruchten met stemphylium

Snoeikosten / ha (Conference)

Plantversterking

Bron: Regalis® Praktijkproef BASF Zeewolde. Gemiddelde van 2013 en 2014.
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Schematisch overzicht van etikettekst

Bloeiperiode BBCH 60 - 69
Maximale dosering 2,5 kg/ha

1,25 kg/ha in afbloei

Vruchtontwikkeling BBCH 71 - 75
Maximale dosering voor appel 1,25 kg/ha 

en voor peer 1,5 kg/ha

1,25 kg/ha 3-5 weken later

Maximale dosering: 2,5 - 3 kg/ha voor respectievelijk appel en peer

Toepassing tijdens de bloei. Toepassing na de bloei, tot het stadium waarbij de vruchten  

ca. 50% van de uiteindelijke grootte hebben bereikt.

Meng Regalis® Plus niet met 

met middelen op basis van 

kalium waterstofcarbonaat 

(zoals Karma® en Atilla®) of 

met koper-, dodine- of Ca-

bevattende meststoffen.

BASF Nederland BV
Postbus 1019 
6801 MC  Arnhem

www.agro.basf.nl
Twitter: @BASFagronl

Regalis® Plus is een geregistreerd handelsmerk van BASF. Atilla® is een geregistreerd handelsmerk van Globachem NV. Karma® is een geregistreerd 
handelsmerk van Certis Europe BV. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie. 

Met Regalis® Plus in uw boomgaard haalt u meer in huis dan alleen maar een 
groeiregulator. Regalis® Plus zorgt ook voor oogstoptimalisatie en plantenversterking. 
Regalis® Plus wordt al jarenlang wereldwijd succesvol gebruikt. Door deze ervaring is 
toepassing van Regalis® Plus zeer bedrijfszeker. 


