Wing P breed toegelaten
in boomkwekerijgewassen

Wing P zeer effectief
tegen onkruiden
Als boomkweker zit u niet te wachten
op onkruid. Bestrijding is bovendien
bewerkelijk, omdat er niet één middel is,
dat werkt tegen alle onkruidsoorten. U moet
dus meerdere middelen spuiten om alle
onkruiden effectief te bestrijden. Met de
introductie van Wing P is hier verandering
in gekomen. Wing P combineert namelijk
de unieke eigenschappen van twee
actieve stoffen en heeft een zeer breed
werkingsspectrum.

Breed werkingsspectrum
Dankzij de combinatie van twee actieve
stoffen, te weten pendimethalin (250 g/l) en
dimethenamid-P (212,5 g/l) kunt u met Wing
P een breed scala aan onkruiden effectief
bestrijden. Wing P vormt als het ware een ﬁlmlaag van enkele millimeters in de toplaag van
de bodem, waardoor kieming van onkruiden
wordt tegengegaan.

Toelating

Wing P mag in de onbedekte teelt van alle
boomkwekerijgewassen worden gebruikt. Het
middel mag uitsluitend tussen het gewas worden toegepast. Hiermee wordt een bespuiting
bedoeld, die gericht is op de bodem, waarbij het
blad en/of de stam niet geraakt worden. U mag
Wing P éénmaal per 12 maanden toepassen.
Beperking toepassing

bespuiting uitvoert op vochtige grond, zodat de
verdeling optimaal is.

In laanbomen mag u de behandeling met
Wing P gedurende het hele jaar uitvoeren.
In overige boomkwekerijgewassen mag u
Wing P uitsluitend toepassen in de periode
van 1 november tot 1 april.

Heeft u vragen over de toepassing van Wing P
in uw teelt? Neemt u dan contact op met uw
gewasbeschermingsadviseur of kijk op
www.agro.basf.nl

Lange duurwerking

Als u Wing P toepast in een dosering van 4 l/ha,
realiseert u een lange duurwerking van 2 tot 3
maanden. U boekt de beste resultaten als u een

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Werking van Wing P op verschillende onkruiden
Akkerdistel

++

Melde-achtigen

+++

Ereprijs, spp.

+++

Muur

+++

Hanenpoot

+++

Paarse dovenetel

+++

Kleefkruid

++

Perzikkruid

+++

Kleine brandnetel

+++

Reigersbek

+++

Klein kruiskruid

++

Straatgras

+++

Kleine ooievaarsbek

+++

Varkensgras

+++

Knopkruid

++

Zwarte nachtschade

+++

Wing P in een notendop
• Zeer effectief tegen onkruiden
• Unieke combinatie van twee actieve stoffen
• Zeer breed werkingsspectrum
• Lange duurwerking
• Vloeibare formulering
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