
 

Ui-terst effectief
tegen valse meeldauw

Zacht voor het gewas
Hard tegen valse meeldauw 
en witvlekkenziekte

Orondis® Plus Ortiva® 

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. In geval van twijfel adviseren we een kleinschalige proefproductie uit te
voeren om te bepalen hoe de lokale omstandigheden de variëteit kunnen beïnvloeden. Syngenta accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie in deze publicatie.

®/TM Registered Trademark of a Syngenta Group Company. 

•	 Effectief en breed werkingsspectrum

•	 Vroeg en preventief inzetten

•	 Veelzijdig en zacht voor het gewas

•	 Zeer lage hoeveelheid actieve stof per ha

•	 Geen toevoegmiddelen nodig

•	 Spuiten met 200 tot 400 liter water op een droog gewas

•	 Goed schudden voor gebruik



Het combipack Orondis® Plus Ortiva® is het nieuwe en 
zeer effectieve middel dat uw ui-achtigen beschermt tegen 
diverse schimmelziekten. Deze fungicide werkt op basis van 
de nieuwe werkzame stof oxathiapiprolin (Orondis Plus), in 
combinatie met de bekendere stof azoxystrobin (Ortiva).

De combinatie zorgt voor een breed werkingsspectrum. 
U zet Orondis® Plus Ortiva® preventief in en er zijn geen 
toevoegmiddelen nodig. Een ander pluspunt is de zeer lage 
hoeveelheid actieve stof per hectare.

De voordelen van Orondis® Plus Ortiva®

•    Zeer effectieve bescherming tegen valse meeldauw en 
witvlekkenziekte

•  Zacht voor het gewas
•  Lage hoeveelheid actieve stof
•  Snel regenvast

Ontdek snel wat deze veelzijdige en uitgebreid geteste 
all rounder voor uw ui-achtigen kan betekenen. Heeft u 
vragen? Onze Crop Advisors staan altijd voor u klaar.
syngenta.be/orondisplusortiva

Nieuw lid 
van de Syngenta familie
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Orondis® Plus Ortiva®

•	Effectief	op	valse	meeldauw		•	Effectief	op	witvlekkenziekte
 
Het product wordt in een combipack geleverd. Orondis® Plus Ortiva® altijd gecombineerd 
spuiten.

Orondis® Plus Ortiva® vroeg en preventief inzetten en het middel heeft een breed 
werkingsspectrum. 

1/3 van alle bespuitingen in 1 seizoen met een oxathiapiproline bevattend middel.

Overzicht effectiviteit
+++ (Zeer goed) ++ (Goed) + (Matig) 


