e

el

M

ns

ke

ten

Mi
li

eu

d
Vo e

s

ZERO
Impact

Ga net als wij voor

ZERO
impact

Technologiepark 30
9052 Zwijnaarde
Tel. 09 210 17 60
www.syngenta.be

En maak kans op een
compleet set
anti-drift doppen! (*)

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór
gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Alle informatie in deze uitgave is uitsluitend bedoeld als algemeen
advies en de gebruiker dient ze te gebruiken overeenkomstig zijn eigen kennis en ervaring met de plaatselijke
omstandigheden. Syngenta accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie in deze publicatie.

Type Lechler ID-04

®/TM Registered Trademark of a Syngenta Group Company.

(*) actie onder voorwaarden

Driftbeperking was in 2018 een hot topic en zal dat in
2019 zeker blijven. Syngenta hecht enorm veel belang
aan deze driftbeperking en heeft het afgelopen jaar al
een aantal concrete stappen gezet om u te helpen
bij die driftbeperking. Onder meer via de actie
‘Go Low. Go Slow’ waarbij de hoogte van de
spuitboom en de snelheid van de spuitmachine cruciaal zijn. En ook het gebruik van
anti-driftdoppen draagt bij tot verdere
driftbeperking.
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In 2019 willen we de inzet van antidriftdoppen verder stimuleren met
een actie die gericht is op de verbetering van de spuittechniek en de
vermindering van drift. Dit is zeker
nodig bij de toepassing van
het herbicide Defi®.

Onze actie
Bij de aankoop van Defi (minimum 20 liter)
tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2019 kan u
deelnemen aan de ‘Zero Impact’-actie.

Om deel te kunnen nemen moet u:

Deze actie beloont 300 landbouwers met een
compleet set(*) aan anti-drift doppen voor hun
spuitmachine.

•

Hoe deelnemen?
Onze ‘Zero Impact’-actie loopt wel
onder een aantal voorwaarden.

•

•
•

•

Minimum 20 liter Defi aankopen tussen
1 januari en 31 maart 2019
Zich tussen 1 februari en 31 maart 2019 registreren
op de website: www.syngenta.be
Uw persoonlijke gegevens volledig invullen, zoals
gevraagd op de registratiepagina.
Een ingescande kopie of foto van de factuur uploaden
op de registratiepagina. Zorg ervoor dat uw gegevens,
datum van de factuur duidelijk leesbaar zijn en
overeenstemmen met de ingevulde gegevens
Het ‘Zero Impact’-spel spelen dat ook uw tijd vastlegt
waarin u het spel beëindigt.

Aan de hand van het spel zullen 300 landbouwers in de
prijzen vallen en dit op basis van de snelheid waarmee het
spel gespeeld wordt. Uw tijd verschijnt aan het eind van het
spel.
(*) Het aantal anti-driftdoppen in een set = spuitboombreedte x 2

