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REKENING HOUDEN MET
SELECTIVITEIT VAN INSECTICIDEN
De Europese Unie verplicht gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen om
gewasbescherming op een geïntegreerde manier uit te voeren. Een onderdeel hiervan
is de keuze van middelen. Door te kiezen voor insecticiden die weinig effect hebben
op natuurlijke vijanden, kunt u in sommige gevallen later in het seizoen middel besparen.

WANNEER STAAN
MIJN BIETEN BOVEN?
In een nieuwe IRS-app kunt u met
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De larve van de galmug eet veel bladluizen. Sparen van natuurlijke vijanden door het kiezen van
de juiste insecticiden kan later in het seizoen middel besparen
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