
LEES MEER

Taxuskevers, ook wel lapsnuitkevers genoemd,
zijn ongeveer  1 cm lang en herkenbaar aan een
zwart gegroefd schild met gele/bruinige vlekken.
Taxuskevers kunnen niet vliegen omdat het schild
vergroeid is met het lichaam. Deze kevers zijn
voornamelijk ’s nachts actief en waardoor ze
overdag zelden te zien zijn.

Eitjes worden in de grond gelegd, de larven die
hier uitkomen hebben een wit doorschijnend
lichaam met een bruin/rode kop. Ze voeden zich
met wortels waardoor de aangetaste plant
uiteindelijk kan afsterven. 

>> De (vraat)schade die volwassen kevers
aanrichten zijn herkenbaar aan rondvormige
inkepingen aan de rand van het blad. 

Besovil is een Biostimulant die door de wortels van
de boom of plant wordt opgenomen, natuurlijk
evenwicht begint in de bodem. De opname van
Besovil zorgt voor een verhoogde weerbaarheid en
vitaliteit, het is van belang om bomen of planten te
ondersteunen.

Sterke en gezonde bomen en planten zijn beter
weerbaar voor invloeden van buitenaf. Besovil
bestaat uit een geconcentreerde samenstelling
van specifieke kruidenconcentraten, algen en
zeewieren. De combinatie van natuurlijke
ingrediënten én de speciale bereiding hiervan,
resulteert in een hoge effectiviteit. Om optimaal
effect te bereiken is het advies Besovil preventief
toe te passen. 
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Plaagbeschermingwww.greenguard.nl

https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=bcdc1e53ca&_wp_http_referer=/&post_type=product&s=besovil
https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=266de72849&_wp_http_referer=/?_wpnonce=266de72849&_wp_http_referer=/product/larven-lieveheersbeestje/&post_type=product&s=Lumido&post_type=product&s=regenwormen
https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=266de72849&_wp_http_referer=/?_wpnonce=266de72849&_wp_http_referer=/product/larven-lieveheersbeestje/&post_type=product&s=Lumido&post_type=product&s=regenwormen
https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=266de72849&_wp_http_referer=/?_wpnonce=266de72849&_wp_http_referer=/product/larven-lieveheersbeestje/&post_type=product&s=Lumido&post_type=product&s=regenwormen
https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=266de72849&_wp_http_referer=/?_wpnonce=266de72849&_wp_http_referer=/product/larven-lieveheersbeestje/&post_type=product&s=Lumido&post_type=product&s=regenwormen
https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=266de72849&_wp_http_referer=/&post_type=product&s=besovil
https://www.greenguard.nl/


Oppervlakte m2 Besovil Water

1.000 1 liter 50 - 100 liter

5.000 5 liter 250 - 500 liter

10.000 10 liter 500 - 1.000 liter

LEES MEER

Voortplanting

Sterke en gezonde bomen en planten zijn beter
weerbaar voor invloeden van buitenaf. Besovil
bestaat uit een geconcentreerde samenstelling
van specifieke kruidenconcentraten, algen en
zeewieren. De combinatie van natuurlijke
ingrediënten én de speciale bereiding hiervan,
resulteert in een hoge effectiviteit. Om optimaal
effect te bereiken is het advies Besovil preventief
toe te passen. 
Besovil is verkrijgbaar als vloeistof en als korrel.
Eén van de bestandsdelen van de korrel is
Montmorolonite, dit kleimineraal heeft
uitstekende bodem verbeterende eigenschappen
die tevens uitspoeling voorkomt.

Spuit met grove druppels zodat Besovil de bodem
bereikt. Voor optimale werking moet de bodem
vochtig zijn en is er bij voorkeur regenachtig weer
nodig. 

Toepassing 

Besovil vloeibaar: De beste periode om Besovil toe
te passen is van maart t/m november. 

Besovil vloeibaar oplossen in water en toedienen
tijdens het water geven, of door middel van
sproeien of spuiten. 
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Besovil

Dosering

Na het aanbrengen is sproeien met water
noodzakelijk, tenzij het regent. De werkingsduur is
2 - 4 weken, daarna herhalen. Nazorg behandeling
gedurende 1 - 3 jaar, afhankelijk van de behoefte.
Besovil vloeibaar is verkrijgbaar per 1 en 5 liter.

Preventie toepassing (lage dosering)

https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=6734a7a9d0&_wp_http_referer=/&post_type=product&s=regenwormen
https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=266de72849&_wp_http_referer=/&post_type=product&s=besovil


LEES MEER

Oppervlakte m2  Besovil Water

1.000 2 liter 50 - 100 liter

5.000 10 liter 250 - 500 liter

10.000 20 liter 500 - 1.000 liter

Oppervlakte m2  Besovil

1.000 2 liter

5.000 10 liter

10.000 20 liter

Oppervlakte m2  Besovil

500 10 kg

5.000 100 kg

10.000 200 kg

Oppervlakte m2  Besovil

500 20 kg

5.000 200 kg

10.000 400 kg
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Besovil

@greenguard

Volg ons op:

@GreenGuardBV @greenguard

Curatieve toepassing (hoge dosering)

Toepassing

Besovil korrels: De beste periode om Besovil toe
te passen is van maart t/m november. 
Besovil korrels tijdens het aanplanten uitstrooien
of door de grond mengen. Bij bomen die al
geplant zijn de korrels over de bodem uitstrooien. 
Bij dieptebewerking Besovil door de bovenste 5
cm van de grond mengen. 

Voor optimale werking moet de bodem vochtig
zijn en is er bij voorkeur regenachtig weer nodig.

Na het aanbrengen is sproeien met water
noodzakelijk, tenzij het regent. 
De werkingsduur is 2 - 4 weken, daarna
herhalen. Nazorg behandeling gedurende 1 - 3
jaar, afhankelijk van de behoefte. 
Besovil korrels zijn verkrijgbaar per 10 kg.

Dosering

Preventieve toepassing (lage dosering):

Preventieve toepassing (hoge dosering):

Besovil is voor professioneel gebruik.

https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=6734a7a9d0&_wp_http_referer=/&post_type=product&s=regenwormen
https://www.greenguard.nl/?_wpnonce=266de72849&_wp_http_referer=/&post_type=product&s=besovil

