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Het Keep it Simple Systeem (KISS) van BASF combineert de kracht van drie
nieuwe sterke fungiciden in de strijd tegen schimmelziekten in appels en peren.
Afwisselende bespuitingen met Faban en de combinatie Sercadis/Delan Pro
geven een uitstekende bescherming die ook stand houdt bij zware infectiedruk
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De kracht en eenvoud van KISS wordt bepaald door de unieke combinatie van werkzame stoffen van de
afzonderlijke producten Faban, Sercadis en Delan Pro. Vanaf het ‘groene knop stadium’ tot de zomer.
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