
De meest effectieve bescherming tegen 

schurft, meeldauw en Stemphylium

Delan Pro

Sercadis

Faban



Niet zomaar een spuitschema
BASF zet met KISS de nieuwe norm voor schimmelbestrijding in appels 

en peren. Het Keep It Simple Systeem combineert de meest krachtige 

werkzame stoffen in Faban, Sercadis en Delan Pro en blokkeert daarmee 

de ingroei van de schurftschimmel. Geen enkel spuitschema geeft zoveel 

bescherming en rust als KISS van BASF. 

De dithianon in Faban en Delan Pro zorgt voor een permanente 
preventieve basis tegen schurft. Sercadis (Xemium) is de meest 
krachtige SDHI en werkt preventief en effectief op schurft, meeldauw 
en Stemphylium. Alle componenten in KISS zijn bijzonder regenvast 
en garanderen bovendien een effectief resistentiemanagement.

De zekerheid van de sterkste combinatie

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.

“ KISS geeft de fruitteler rust in de planning en 
de zekerheid van een effectieve schimmelbestrijding”

Advies appels en peren fungiciden 2018
Schurft - meeldauw - Stemphylium

Delan Pro: de kracht van 
chemie en de natuur
De dithianon in Delan Pro 
hecht zich op en in de 
waslaag en vormt daar 
een sterke barrière tegen 
indringende schimmelsporen. 
De toegevoegde kaliumfosfiet 
heeft zowel een directe als 
een indirecte werking tegen 
schurft en vermindert direct 
de kieming van schurftsporen. 
Het stimuleert de plant om zelf 
schimmelremmende stoffen te 
produceren.

Sercadis: 3 x sterk op 
fruitschimmels
Sercadis werkt op schurft, 
meeldauw en Stemphylium. 
De werkzame stof Xemium is 
zeer beweeglijk en herverdeelt 
zich steeds opnieuw voor 
een langdurige werking. 
Sercadis wordt altijd gemengd 
toegepast met Delan Pro of 
Delan DF om resistentie te 
voorkomen.

Faban: uniek door 
Co-Crystal
Faban werkt door zijn unieke 
Co-Crystal formulering 
veel langer en sterker dan 
de tankmix van Scala en 
Delan. De dithianon vormt 
een beschermende laag 
op het blad terwijl de 
pyrimethanil bescherming 
biedt van binnenuit. Van de 
pyrimethanil is 8 dagen na 
een bespuiting nog ruim 60% 
beschikbaar en maakt dus 
ook traag kiemende sporen 
onschadelijk.
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