
Aangenaam!

• Maskeert geur

• Verbetert de werkomstandigheden

• Veilig voor het gewas



Sepiret Lemon is een hulpstof die, eenmaal toegevoegd 
aan de spuit- of dompelvloeistof, de stank vermindert. 
Het product bestaat uit veresterde raapzaadolie waaraan 
een naar limoen ruikende geurstof is toegevoegd en wordt 
al jaren gebruikt bij de coating van zaden.

Geen vaste dosering maar range
Sepiret Lemon is uitgebreid getest in onder andere de bloembollenteelt als toevoeging bij de boldompeling en 
de gewasbespuiting voor onkruid- en insectenbestrijding. Het middel is veilig gebleken, mits toegepast in de 
adviesdoseringsrange. Dit is geen vaste dosering, maar een ‘range’ omdat de dosering dan aangepast kan 
worden aan de sterkte van de ‘geurende stof’ die u wilt onderdrukken.

Gewasveiligheid
Sepiret Lemon is een raapzaadolie extract, dus een ‘olie-achtig’ product. Voorzichtigheid is geboden bij 
toepassingen waar nog geen ervaring mee is opgedaan. Het advies is om in die situaties te beginnen bij de 
laagste adviesdosering of om eerst een proefbespuiting uit te voeren. In meerjarenproeven bij de boldompeling 
en gewasbespuiting van bloembollen is Sepiret Lemon veilig gebleken.

Neveneffecten
Doordat Sepiret Lemon een ‘olie-achtig’ product is en geurende eigenschappen heeft, is het middel getest 
op uitvloeiende eigenschappen en de mogelijke invloed op de virusoverdracht van luizen. Er zijn verschillende 
jaren virusproeven gedaan en er is gebleken dat het middel niet negatief werkt op de virusoverdracht. 
Zie onderstaande proef:

Sepiret Lemon bij virusbeperking in tulp
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Breed toegelaten
Sepiret Lemon is toegelaten als hulpstof in de volgende gewassen:
• Bloembol- en bloemknolgewassen
• Akkerbouwgewassen
• Boomkwekerijgewassen

Toepassing:
De adviesdosering van Sepiret Lemon is 0,1 tot 0,15% voor de plantgoedbehandeling en 0,15 tot 0,75 l/ha 
voor de gewasbespuiting.
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