
 groei door kennis

De beste bescherming voor uw fruit 

Productinfo

● Toegelaten voor behandeling van appels en peren

● Ter voorkoming van vruchtrot

● Bescherming van plukbeschadigingen

● Maakt voorsorteren mogelijk

● Na-oogst dompelbehandeling

● Actieve stof: pyrimethanil

● Werkt zowel curatief als preventief

● Bewezen werking

 CropSolutions is een kwaliteitskeurmerk voor de plantaardige sector waarbij deelnemende toeleveranciers kennis delen, inkoop bundelen en groeiproducten leveren.



Penbotec 400SC is een merk van Janssen PMP. Distributie vindt plaats via de bij CropSolutions aangesloten partners. 
Via www.cropsolutions.eu kunt u Penbotec 400SC bestellen. Raadpleeg uw teeltadviseur voor een advies op maat. 
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PENBOTEC® 400SC is de enige in Nederland toegelaten na-oogst dompelbehandeling 

tegen vruchtrot in appel en peer. De toegepaste concentratie is 0,125 % (1,25 liter 

per 1000 liter water). Het fruit moet binnen 16 uur na de oogst gedompeld worden. 

PENBOTEC® 400SC heeft zowel een curatieve als preventieve (duur)werking. De veilig-

heidstermijn is 1 dag. Bij toepassing van PENBOTEC® 400SC kan voor de oogst een 

lichter afspuitschema worden gehanteerd.

Toepassing Penbotec Dompelsysteem:
 1  Dompel de appels of peren binnen 16 uur na de pluk in het Penbotecbad. De 

concentratie van de dompelvloeistof is 1,25 liter Penbotec per 1.000 liter water. 

Roer de dompelvloeistof continu om te voorkomen dat de actieve stof uitzakt. 

 2  Aanmaken van het dompelbad. Penbotec lost het beste op door eerst 2 liter van 

het middel in een emmer te doen en vervolgens bij te vullen met 10 tot 12 liter 

water. Deze oplossing geleidelijk, al roerend, toevoegen aan het dompelbad. 

 3  De concentratie van het middel in de dompelvloeistof is essentieel voor de 

werking. Houd hiervoor de hoeveelheid dompelvloeistof op peil en vul het 

dompel bad bij in de juiste concentratie Penbotec als het niveau zakt. Vervang 

de dompelvloeistof na behandeling van 30 ton peren of appels per 1.000 liter 

dompelvloeistof.

 4  De kist met appels of peren gaat door de bak met Penbotec-oplossing. Van 

boven stroomt de dompelvloeistof continu door. Zo komt elke appel of peer met 

voldoende middel in aanraking. Belangrijk is dat de appels of peren minimaal 

1 minuut in contact zijn met de vloeistof. 

 5  De kist verlaat het dompelbad om uit te lekken en de koelcel in te gaan. 

Met behulp van de FUNDS-techniek wordt het afvalwater gereinigd door 

decontaminatie van de dompelvloeistof. Pas 1 fl es FUNDS + 10 liter water-

stofperoxide toe voor 750 liter afvalvloeistof. In 8 uur breekt de actieve stof af 

en kunnen de restanten op het riool geloosd worden. 

Aanbevelingen:
 ●  Zorg voor goede bedrijfshygiëne in de boomgaard en tijdens de pluk

 ●  Voorkom plukschade, vaak de bron van rot later in het bewaarseizoen

 ●  Vermijd opbouw van inoculum in het dompelbad door het tijdig te verversen

 ●  Ontsmet watersystemen, verpakkingslijnen, opslagruimtes en kisten

 ●  Zorg er voor dat het fruit minimaal 1 minuut in het dompelbad verblijft

 ●  Behandel de overgebleven dompelvloeistof met de bijgeleverde 

Funds-technologie alvorens het te lozen.

 ●  Volg de adviezen met betrekking tot resistentie-management op

Gewasbescherming

PENBOTEC® 400SC
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 CropSolutions is een kwaliteitskeurmerk voor de plantaardige sector waarbij onderstaande bedrijven kennis delen, inkoop bundelen en groeiproducten leveren:


