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SPECTRE is een hechter, uit-
vloeier en opnamebevorderaar. 
Toegevoegd aan een tankmix 
met gewasbeschermingsmid-
delen en/of bladmeststoffen 
bevordert Spectre de aanhech-
ting, bedekking en opname van 
systemische en niet-systemische 
insecticiden en fungiciden. 

SPECTRE is met name effectief 
in gewassen met moeilijk te 
bevochtigen oppervlakten. Op-
gaande of bolvormige groeiwij-
ze in combinatie met een sterk 
ontwikkelde waslaag. In o.a. 
gewassen als bloembollen, prei 
en ui-achtigen en koolgewassen 
kan Spectre het rendement van 
de inzet van insecticiden en/of 
fungiciden verbeteren.

DOSERING
100 ml Spectre per 100 liter 
water.

GEWASVEILIGHEID
Gezien het grote aantal varië-
teiten en verschillende teeltom-

standigheden is het onmogelijk 
de gewasveiligheid voor alle 
gewassen onder alle omstan-
digheden te onderzoeken. De 
toepasser van dit product zal, 
indien met een cultivar/variëteit 
in een groeistadium of onder 
bepaalde teeltomstandigheden 
of teeltwijze nog geen eigen 
ervaring is opgedaan, zelf een 
proefbespuiting/toepassing 
op kleine schaal dienen uit te 
voeren onder de eigen teeltom-
standigheden om verantwoor-
delijkheid voor gewasveiligheid 
te kunnen nemen.

MENGVOORSCHRIFT
Vul de spuittank voor de helft 
met water en zet het roer-
mechanisme aan. Vul dan de 
gewenste hoeveelheid Spectre 
toe en vervolgens de benodigde 
gewasbeschermingsmiddelen. 
Daarna kan de spuittank met 
water afgevuld worden. Houd 
het roermechanisme aan.

kwaliteit beweegt ons!

DISCLAIMER
Dit product is uitsluitend bedoeld 
voor professioneel gebruik. Lees 
voor gebruik de gebruiksaanwijzing, 
de gevarenaanduidingen en voor-
zorgsmaatregelen. De op dit etiket 
beschreven eigenschappen en toepas-
singen van dit product, zijn gebaseerd 
op opgedane ervaringen bij gebruik 
volgens de gebruiksaanwijzing. Deze 
gebruiksaanwijzing is opgesteld 
volgens de laatste bij aanmaak van 
dit etiket bekende inzichten.

Veel factoren buiten de invloed van 
Holland Fyto, zoals onder meer opslag, 
vervoer, de wijze van toepassing, 
de teeltwijze, de dosering, de evt. 
toepassing in tankmix met andere 
producten, etc. kunnen de werking 
en effecten van het product op het 
gewas beïnvloeden. Daarom staat 
Holland Fyto niet in voor het bereiken 
van bepaalde resultaten en wijst zij 
alle aansprakelijkheid af voor enige 
schade voortvloeiend uit opslag, 
vervoer of gebruik van het product. 
Als er nog geen ervaring is opgedaan 
met het product in bijv. een bepaald 
gewas of ras, voer dan eerst een 
proefbespuiting uit, om bijvoorbeeld 
de verdraagzaamheid van het gewas 
of ras te testen.

Pas het product toe volgens goed 
landbouwkundig gebruik. Raadpleeg 
bij twijfel over een toepassing uw 
adviseur en/of leverancier. Verder 
zijn onze bij de Kamer van Koop-
handel gedeponeerde Algemene 
Voorwaarden van kracht op al onze 
verkoopovereenkomsten, en worden 
op verzoek toegezonden.
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