Tipulex

Productinformatie

_____________________________________________________________________________________
Tipulex is een granulaat dat werkt tegen Emelten en Engerlingen in gras. Tipulex
bevat plantextracten en organische meststoffen; de plantextracten zorgen voor
een verdrijving van de Engerlingen en Emelten en door de organische
voedingsstoffen wordt de wortelgroei bevorderd. Tipulex is een product met een
langzame afgifte. Hierdoor worden de actieve bestanddelen langzaam over een
langere tijd afgegeven aan de wortels en in de bodem. Het granulaat is goed
strooibaar, zowel handmatig als machinaal.
Toepassing Tipulex:
Tipulex kan zowel preventief als curatief worden toegepast. De aanbevolen
dosering is 100 kg per hectare. Tipulex werkt ongeveer 6 tot 8 weken.
Bij reeds geconstateerde schade moet er plaatselijk een hogere dosering worden
toegepast. De beschadigingen aan de grasmat wordt gestopt. Door de
voedingstoffen in Tipulex zal het gras sneller herstellen, en zodoende een sterkere
grasmat bevorderen. Hierdoor wordt het gras weerbaarder tegen Emelten en Engerlingen. Het grasveld,
gazon, sportveld of de golfbaan herstelt zich in korte tijd. Groot voordeel is dat vogels, zoals kraaien de
graszode na de behandeling met rust laten. Vroeg beginnen is belangrijk:

Emelten en Engerlingen zijn larven van verschillende insecten. Diverse soorten langpootmuggen en
kevers leggen hun eitjes in het gras. Er zijn twee duidelijke periodes waarin de overlast het grootst is.
Begin Mei zorgen langpootmuggen en de Meikever voor de meeste schade. Eind Augustus en in
September vind nog zo’n periode plaats, ditmaal door de Junikever en langpootmuggen.
Een behandeling met Tipulex is niet gebonden aan weersomstandigheden.
Wanneer toegepast bij warm weer zal de korrel blijven liggen tot er vocht, zoals
dauw of regen, voorhanden is om op te lossen.
Wij adviseren het beregenen van het gras na het strooien. Doordat er gebruik
gemaakt is van organische meststoffen en plantenextracten veroorzaakt Tipulex
geen verbranding van de grasmat.
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